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OPDRACHT,
Aan den Wel Edelen zeer Geleerden Heer

den Heer

NICOLAAS LAURENTIUS BUR-
M ANNUS, M. D.

Hoogleeraar in de Kruidkunde in het Doorlugtig

School te Amfterdam , Lid van de Academie

der Wetenfchappen te Holle , m uaw het

Zeeuwfche Genoodfchap der Wetenfchappen

te Vlijfmgen:

Den Wel Edelen Heere

WILLEM van der MEULEN,
Capitein der Burgery te Amfterdam , Lid van het

Genoodfchap der Wetenfchappen in den Opper

Laiifttz , Directeur van het Zeeuwfch Ge-

noodfchap der Wetenfchappen te Vlijfmgen

:

Den Wel Edelen Heere

HÉTER CRAMER,
Koopman te Amfterdam , DireEteur van het Zeeuw-

fche Genoodfchap der Wetenfchappen te Vlijfmgen,

Wé* £

Jndien eene opregte Vtiendfchap , en gulhartige

verkeering , indien aanmoediging en hulp in de

Wetenfchappen , aan een gemoed dat van zynen

pligt hewuftis >de hlyken van dankbaare erkentenis afvor-

derdt , reken ik my dezelve aan U Edl. verfchuldigdt 9

* a de



OPDRACHT.
de 'vrye toegang tot U Ed. ryke Natuurfcbatten

9
dié

zelv van vreemdelingen bezocht en bewonderd worden
,

en uit welke U Ed. ?ny veele zeldzaame Stukken hebt

gelieven te vereeren ,
{nooit immers fcheidde ik van U

Ed. wooningen , zonder vermeerdering van kennis en

bezitting')
,

cisfeben een openbaar bewys van erkente-

nis.

Qntfang dan Myn Heeren , dit werk , op U Ed,

raad aangevangen , door \J Ed. verzamelingen vermeer-

dert loven bet oorfprongelyke en met Uwe hulp zamen *

gefield; U Ed. kundigheeden zoo bekend , en geacht 5

als U Ed< verzamelingen , zullen het zelve een aanzièn

byzeiten , die het zonder U Ed. naamen op het Voor-

hoofd te draagen zoude moeten misfen. Ik beveel het

derhalven U Edl. befcherming aan. En eindige met

bede, dat het den bron van alle kennis en wetenfebap

behaage , U Ed. perfoonen en huisgezinnen noch lange

met zyne Zegeningen te bekroonen , tot bevordering van

alle nuttige Kundigheden , tot bloey van Amftels Koop-

handel , en dat die twee Pylers van ons \Vaderland
,

noch door U Ed. kennis en zorg , het Gemeenebeft doen

bloeyen 5 en onze Nabuuren tot verwondering ftrekken

moogen; my verder in U Ed. zoo dikwyls ondervonden

Vriendfchap aanbevelende , noeme ik tny met agting:

Wel Edele Heeren

!

U E. D. ÏV. Dienaar,

P. BODDAERt
VOOR-



VOORREEDE
f#fOfAT de kennis der gefchapen

M£ D Wezens eene van de uit -

W j?v gebreidfte is
5
welke zich

#0#<><8» aan het menfchelyk ver-

nuft opdoen
5
toonen alle de voorwer-

pen ^ welke £ich rondsom bevinden
^

en tot welke alle wy eenige betrek-

king hebben ;
zonimige znn ons van

een wezentlyk nut., als door de voor-

zienigheid gefchikt^ om ons voedzei

en deksel te verzorgen
y ons behulp-

zaam te zyn in onze bezigheden 3 en

door zekere byzondere eigenfchappen

ons te vermaaken ^ of tot heilzaame

geneesmiddelen *te dienen. Dus zien

Wy^ dat alle de gefchapen wezens tot

nut van den Menfch moeten dienen
$

het zy om zyne kundigheden te ver-

* 3 meer-



ïv VOORREED E.

meerderen., of zyne behoefte te hulpe

te komen.

Het is derhalven onze verpligting

om deze te kennen. Maar hier opend

zich zulk een uitgebreid veld van ge-

fchapen wezens ^ zulk een talrykheir,

dat
5
er om met den Heer Buffon te

Ipreeken een zekere moed nodig is^

om de Natuur in het aangezicht te

durven zien ; en inderdaad de menig-

te der voorwerpen verward in den eer-

ften opflag de verbeelding en het ge-

heugen : maar wanneer men Dieren
%

Planten
«, en Delffioffen van elkander

aflcheid
9

en yder dezer in hunne ben-

den
y

rangen en geüagten verdeeld 5

verkrygt men wel gefchikte tafereelen^

en de Natuur vertoond zich eenvoudig

en in haar eigen gedaante. Hier door

vor-

i



VOORREED E. v»

vordert men nietflegtsin de kennis van

yder geflacht of bende op 'zich zelve,

maar men ziet het verband ^ dat zy on-

derling met elkander hebben. Want
het getal , de hoedanigheid en gedaan-

te der deelen
5

is altoos gefchikt naar

het oogmerk dat de Schepper in dezel-

ve heeft; en dewyl de volmaaktheid

der deelen van een Dier fteeds af-

neemt 3 in evenredigheid van het meer

of min dierlyk leven %
volgt noodza-

kelyk dat er van den Menfch tot de

Plantdieren ^ en van daar tot de Plan-

ten en Delffioffen een zeker verband

moet plaats hebben. Welk verband

dien fchakel uitmaakt ^ met welk alle

de gefchapen wezens aan elkander ver-

bonden zyn ; en dit heeft niet alleen

plaats in de uiterlyke gedaante 3
maar

ook
5

en wel voornaamentlyk in het

* 4 • werk-
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werktuigelyk zaamenftel; hier ziet

men die trappen, by welke de natuur

afdaalt , ten duidelykften. En de levens-

wyfce, voeding, voortteeling en groei-

jing konnen alleen door hunne overeen-

komt!: of venchil dien grooten fchakel

aanwyzen. Onder deze belchouwin*

gen is de Dierkunde de voornaamfte ,

de nuttigfte en de uitgebreidfle. De
Dieren ,

zegt de Heer Buffon
,

(
i

)

vereenigen alle de magten der Natuur,

en de vermogens die hen bezielen zyn

hun eigen en byzonder, zy willen,

Zy werken
, zy bepaalen zich , door

hunne zintuigen vereenigen zy zich

met de afgelegerifte voorwerpen, y-

der Dier is een middelpunt , alwaar al-

les

(i) Buffon Hifi. Nat. torn, II. pag. 3»

Amfterd,')
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les zamen loopt ^ en de geheele wae-

reld als in weder gekaatst word ; en

met de Planten hebben zy
5
t vermogen

vangroeijen., ontzwagtelen.> voorttee-

len
5

en vermenigvuldigen gemeen
5

niet alleen maar zy hebben zelf een

groeibaar leven
5
en veel overeenkom!!

met de Planten en Delfftoffen ; want

de Aarde «, die wy betreeden
5

dient om
het Dierlyk ligchaam door middel van

de Planten te voeden ^ en dit keerd

weder tot Aarde niet alleen ^ maar de

deelen der Dieren van hun zout
5 wa-

ter ^ olie., en vluggen geeft afgefchei-

den., laaten een aardagtig overblyfzel

na; dit was alles wat Augustus van

den Grooten Alexander zag*

Edoch de Dieren hebben met de

Planten eene nauwer vereeniging.

* 5 Laa-



x VOORREEDE
Laaten wy

^
zegt een der grootfte

Natuurkenners (2) van onzen tyd.,

„ de Dieren befchouwen
a

die als

22 noch niet ontrolde Planten zyn , en

,p
die de werktuigen , welke in de

^ Planten naar buiten uitgefpreid zyo,

^ in zich befluiten. De Dieren be-

„ (laan uit een vaatach ig zanienftel^

^ dat zeer takkig is <> en de Levens-

|f
boom kan genoemd worden., dat

^ met het geheel adergeftel in ee-

22 nen veelvormingen verlaatbak ge-

„ worteld is^.en het voedzel doorzyn

„ eigen opening krygt^ en door het

„ flagaderlyk einde
5

(overeenko-

^ mende met in de Lucht zwaaijende

^ takken) in oneindig veele werk-

M tuigen gefchikt word 5 en alom door

>a een

(2) Pallas Xyj? vari PlantcU bl. 9. 10,



VOORREED E. xi

een vleesachtig gefrel onderfteund

* en zamen geweeven
3

in de opper-

v vlakte van het Ligchaam eindigdt^

» gelyk een boom in zyn bladen.

^ De Lucht word ingeademde door

^ zeer getakte werkbuizen
9
en

j
ge-

w lyk inde Planten door buizen ^ door

j:>
het geheele Ligchaam geleidt.

- Daar word in het Lichaam van het

w Dier een Ey gemaakt ^ dat gelyk is

w aan het zaad der Planten
55

,

De Ridder Lïnnaeus heeft ook

deze overeenkomst
y
tufïchen een Dier

en een plant aangetoond (3). Enop

een andere plaats toond de Heer Pal-

las dat
5

er Dieren zyn., welke geen

bloeds omloop hebben ^ maar alwaar

de

(3) Linn. Syft. XII. torn.. I, pag. 15.
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de vochten even als in de Planten op-

klimmen (4).

Behalven dat zyn'erin de Dieren

verfcheiden deelen^ die als Planten

groeyen
5
gelyk men voornaamentlyk

in de Zeefterren y
Kreeften en ftaar-

ten der Haagdisfchen ziet. Is de voort-

teeling der Plantlui^en
5

welke tot

in het zesde geflagt^ zonder vermen-

ging
j

vermenigvuldigen
a

niet gelyk

aan die der Planten door zaaden gelyk

de geleerde Bonnex bewezen

heeft (5)? Ziet men niet., datdePo-

lypen door takfchietingen
5
doorfhydin-

gen^ en door eyeren vermenigvuldi-

gen

(4) Pallas Mifcell. zool. pag. 89.

(5) Bonnet Infedtok torn. II. Zie ook mynen

brief over de Coraalgewasfen,

1
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gerij evenals de Planten door botten

^

zaaden (6) 3
en ftekken, Eindelyk

toonen de Plantdieren ^ de overeen-

komst tufïchën de Dieren ^ en Planten

ten klaarften (7).

De deelen welke het dierlyk Lig-

chaam uitmaaken zyn veel meer in ge-

tal j veel verfcheidener in zoort^ en

veel verfchillender in werkingen dan

die van de Planten
5
of Mineraalen.

Indien wy het zanienfiel der Plan-

ten befchouwen^ zien wy dat het

vaatagtig zamenftel uit Houtvezelen
5

waterblaasjes
y

lugtbuizen en eigen vaa-

tefip

(6) Trembley Hifi. des Polyp. overal: en

Pallas Lyft. van Plantd. bl. 33—35.

(7) Pallas aU fitpra in de inleyding.
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tmy
welke een gecoleurd fap voe-

ren^ beftaat.

De'le vier zoorten van Vaaten door

alle de deelen van de Plant loopende.,

maaken drie voornaame bekleedzelen.,

de Schor]ch ^ het Hout, en het Merg.

D e Scborfch 2 of het buitenfte be-

kleedsel derPlanten., is^ ofglad en efFen^

or hobbelig en mw; en zamengefteld

uit breede-j niet zeer digt aan eenge-

Voegde Vezelen.

Onder de Schorfch is het Hout
9

dat uit nauwere*, digtere., en nader

by elkander ftaande Vezelen beftaat

,

met minder tuflchenwydtens^ minder

Watervaaten en alleen Lugtvaaten

hebbende.
^

Het
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Het Spint , in het hart der Plant

geplaatftj beftaat byna alleen uit Wa-
tervaaten^ die grooter en opgeblaa-

zenerzyn., dan die van liet hout of de

fchorfch ; en welke verminderen
,

op-

droogen en verdwynen met den ou-

derdom van de Plant.

Laaten wy de Planten Phyjïo-

logifch befchouwen
5

dan 'zien wy ^

dat eene met zout en oliedeelen be«

zwangerde ftoffe door de uiterfte

mondjes der Wortelvezelen opgenoo-

men., in de Houtvezelen klimt., en in

de waterblaasjes over gaat., en van

daar D na dat het daar gekleinfl; is en

bereyd in een meer of min dik ge-

coleurd Vocht \ miiïchien overeen-

komftig met de Chyl der Dieren y o-

vergaat in de zoogenaamde ï^afa pro-

pria
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pria of eigen Vaaten. Hier word het

door meer of min fyne buizen ge-

kleinft: , en naar alle de deelen heen-

gevoerd ; de uiterfte fynheid van de

buigen van het voedend Sap., die hen

gelyk aan hair buisjes maakt
5

de wer-

king van de Lucht op de veeragtige

plaatjes der Luchtbuizen en de we-

der werking van deze
5 op de Houtve-

zelen j welke zy omvatten^ of van

welke zy omvat worden., de warmte

die het voedend fap uitzet., en voor

al die
5
welke op de oppervlakte der

bladeren werkt ^ maakt de uitwaaffè-

Hiing^ en doet teffens het fap in de bui-

zen klimmen. Hier is derhalven geen

omloop van vochten gelyk in Die-

ren ; by dag wanneer de warmte op

de bladeren werkt ^ fcheiden de kleins-

vaaten ( Vafa excretoria ) 3
welke de

Heer
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Heer Guettard het eerst in aan-

merking genoomen heeft , en die

zich aan de ribben van het Blad als

bolletjes pyramides
«,

blaadjes &c.

vertoonen, de wateragtige en grove-

re deelen van het Sap D dat de wortel

opneemt. De Lucht in de Luchtbui-

zen zich meer en meer uitzettende

drukt de houtvezelen P
en dringt dus

het Sevum of groeizap naar boven. De
warmte van den Dag afneemendemet

den avond
^

openen zich de mondjes

der bladeren en florpen gretig alle de

uitwaasfemingen op., die in den Damp-

kring dryven. De Lugt in de Lugt-

buizen door geen warmte meer uitge-

zet
y

krimpt in., hier door zetten zich

de houtvezelen uit,, en neemen het

iap in ^ dat hen door de bladeren ge-

zonden wordt., deze zappen vereeni-

L DeelL Stuk»
,

* * gen
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gen zich met het overfchot van het

geen by dag opgeklommen was, en

loopen zamen naar den wortel.

De Schorfch zend vezelen naar zyn

uiterfte einde ; het voedende zap der

Ichorfch niet verderkonnende klimmen^

of voortgaan «> zet zich
5
door de aan-

drang van de ftraks te noemen deelen

genoopt j naar alle kanten uit
3
en maakt

een taay bekleedfel of bloemkelk , ter-

wyl het hout zyne fynere vezelen

veeltyds en meest al evenwydig aan

de fchorfch dezelve groeijing geeft.

Doch de eigen vaaten (yafa propria)

met een gecoleurd fap bezwangerd 5

behouden hunne dikte
^

terwyl die der

ichorfch allengskens dunner en door-

zigtiger worden. Deze in eene ofmeer

bondels verzameld fpreiden zich uit en

maa*
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tnaaken eene een- of veel- bladige

bloem. De Lugtvaaten., zich ver-

lengende en in verfcheidén rolronde

buizen zamen loopende ^ maaken de

helmftyltjes QStamina^) terwyl het

merg der Plant het ftampertje voor-

brengt.

Dit is kortelyk de ontleedkundige

Natuurkunde der Planten
«,

welke ik

by de befchouwing van het namende!

van het groeibaar Ryk nader zal in-

zien.

De Dieren
y
uit meer zamengcflelde

deelen beftaande., hebben een geheel

ander werktuig ter voeding,

De Oeconomia Animalis, ofdierly»

ke huishouding j beftaat wel., gelyk in

2 de
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de Planten , uit vloeijbaare en vafte

deelen. Edoch deze zyn van een ge-

heel byzonder maakzel., jzamenftel
j

en gebruik.

In de Planten
5
zagen wy dit voe-

dend fap opklimmen en uitwaafïemen.,

en weder daalen ^ of langs den zeiven

weg naar den wortel keeren.

Laaten wy nu dit in de Dieren

befchouwen.

De^e ontfangen hun voedzel door

den mond., welke aan den Slokdarm

vastgehegt is , die weder zich in de

maag inplant en met dezelve een lig -

chaam maakt
5 terwyl de andere ope-

ning der maag zich in de Darmen ont-

last.

De
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De Slokdarm ontfangt de gekauw-

de fpyzen,, brengt dezelve in de maag
^

alwaar zy door het maaglap bereid

worden
y
en^ door den fpieragtigen rok

gedrongen naar de ingewaanden over-

gaan : hier worden zy door het fap

van het Alvleefëh QSuccus Pancreaticus^

het ingewandfap QSuccus Entericusf)

en de gal bereid
y een gedeelte derzei-

ver word afgekleinst en tot een vloei-

baare ftoffe gebragt
5

die in de Chyl-

bak overgaat , en door de Chylbuis in

het Bloed gebragt word. Dit Bloed

loopt in fterke vliefigebuizen^ welke

beiden uit het hart haaren oorlprong

hebberig en waar door de omloop

gefchiedt. Het gewigt van deze zaak ^

zoo door haare natuur ^ als door haa-

re duuring en den toeftel van werk-

tuigen > vereifcht onzen diepften aan-

**
3 dacht,
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dacht en inderdaad in deze bewe-*

ging is zulke grootfche vertooning , en

die zoo zeer hèt oog van een wysgeer

moet treffen 2
dat hy in de diepfte

verwondering moet zeggen met den

Koninglyken Dichter
3
dat hy op eene

vreefïelyke wyze gemaakt is ; en zich

over de onbegrypeiyke Almacht en

wysheid van zynen grooten Maker
verwonderen.

In het midden van de Borst
5

tus-

fchen twee vaatachtige klompen QMas-

fas der Longen) legt het Hart
^

metzyne twee Ooren. Ieder Oor loopt

in het Hart,, en maakt daar twee hol-

ligheden. Dit Hart beftaat uit twee laa-

gen vleefchagtige vezelen., waarvan

de eene fchuinfch van het breedfte eind

naar de punt loopen^ en de andere

loopen

/
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ioopen dwars: dus veroorzaken zy

twederley beweegingen die van het

hart korter en wyder te maaken \ en

die van het zelve te vernaauwen , en

te verlengen. Het Hart fchynt deze

twee beweegingen te verrigten^ door

als eene fchroef op haare fpil te draa-

yen.

Twee groote vaten hegten zich

aan beide ooren y een flagader en ee-

ne ader. De flagader van het regter

oor brengt het bloed in de Longen. De
regter Ader is de groote ftam van het

adergeftel; en brengt het bloed uit al-

le de deelen van het ligchaam weder

naar het Hart. De flagader van het

linker oor is de groote ftam van het

jlagaderlyk ge/lel, en brengt het bloed

door het geheele ligchaam. De Ader
** 4 van
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van het linker oor brengt het Bloed we-

der na het zelve. Deze Aders enJlag-

aders verdeelen zich in verfcheiden

takken
y
welke weder takken naar alle

de deelen van het Lichaam zenden
;

en in de uiterfte deelen worden aders

en flagaders in elkander door inmon-

ding gevat D en het bloed keerd weder

naar het hart.

Maar deze omloop zoude onge-

noegzaam zyn^ indien niet het bloed

telkens door toevoer van verlche Lugt

verfrifcht^ en gezuiverd wierd. Dit

nu gefchied in verfchillende Dieren

op verfchillende wyze
j

gelyk ik elders

in het breede heb aengetoond (8). In

het algemeen ademen de vier voetige

Die-

(S) Verhandel der Holl. Maatfchappy XIV. D.
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Dieren door middel van de Longen.

Wat. voor en ter zyden den flokdarm

legt in viervoetige Dieren en vogelen

een Lugibuis., die van vooren uit

kraakbeenige ringen en van agter

uit een fpieragtig vlies befiaat^ doch

in de ineeiie vogelen zyn dezelve ge -

heel (9) gelyk ook in de Haagdiflchen.

Deze Luchtbuis verdeelt zich in twee

takken ^ welke zich weder in veele al-

lengskens kleiner wordende takjes ver-

deelen.,welker einde in blaasjes en kliert-

jes eindigt. Uit de Longflagader , nu

komen kleine takjes, welke langs de tak-

jes van de Luchtbuis heenen loopend-

en dezelve voedlel verfchaffen. Dit

Longengeftel verfchilt egter na de

woonplaatzen en aard der Dieren.

De

(9) Haller Elem. PhyfioL toni. III.

o
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De Viflchen ademen door kieuwen
y

de Infe6ï:en door Lugtgaten aan de

Zyden van het Lichaam geplaatst.

Geen minder verlcheidenheid vind

men in de deelen der zintuigen van de

Dieren. De Viflchen
5

in een dikkere

Middelftof levende , hadden een ander

Criftallyn nodig dan de viervoetige;

de oogen van der Cbamaeleon «, die van

de Hoogkyker Vifeh (10) zyn de ee-

nige van die verwondcrlyke zoort in-

hunne benden «,
de oogen van de In-

fèclen Kreeften
y
Spinnen

5
Krabben

y

Slakken
3

Watervloijen verfchillen al-

le van elkander. De gerimpelde hoo-

rens van de Harten ^ de Hartebokken

de dubbele ooren der Vledermuizen^

het

(10) Seba SchatkJÏL$ag.ï®$M& 34*% 7-
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het gehoortuig der Vogelen ^ zelfs van

de tweeflagtige., dat der Viflchen^

door den geleerden Camper betoogt

en afgebeeld ; de reiiktuigen naakt

in de viervoetigen
5
gedekt ïn den Oly-

phant
5

200 aanmerkelyk in de dik-

kop Vledermuis
y ( 1

1
) in het Etbiopifch

Varken., dubbeld in veele viflchen.

De tong der viervoetigen ^ 200 verfchil-

lende naar hunne veHchillende levens

wyze., dubbeld in veele twee flagti-

gen en vogelen
«,

als een geboogen of

gekrulde fhuit in de Infè&en.

Slaan wy de voortteeling der Die-

ren gade dan vinden wy dat het in-

nerlyk geftel verfchild. De eenvou-

digfte

(11) Dirrk. Mengelw. I. D. Ii. Stuk tab. IIL

m IV.
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digfte voortteeling is die van het Kloot-

diertje en van denProteus, welke laat-

fte als uit elkander vallende., uit yder

deel een jong geeft (12).

Hier na volgen de Plantdieren wel-

ke door takfchieting en eyeren voort-

teelen. De derde rang., is zulke die

zonder blykbaare vermenging eyeren

leggen
5
gelyk de zeekwallen

5
en alle

de zagtfchalige.

De vierde rang beftaat uit zulke

welke mannelyke en vrouwlyke teel-

deelen in het zelve ligchaam hebben.,

gelyk de Schelpviflchen
5
de Aplyfia of

zeehaas.

In den vyfden rang komen zulke ^

welke de Mannelyke en Vrouwelyke

teel-

(12) Roes, Infeiï. tel. torn. II. tab. 101.
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teeldeelen byzonder hebberi g en voorts

aan elkander gelyk zyn. In andere

verfchild het mannetje van het wyfje

op eene aanmerkelyke wyze.> gelyk

In de glimwormen^ Cochenilles beesjes^

het winteruiltje., enz.

Hier uit blykt teffens
5
hoe groot

het verfchil in het innerlyk geitel der

voortteeling zyn moet^ welk ftuk ik

elders in het breede zal aantoonen.

Even zoo veel verfchil vind men in

de groeijingder Dieren
3

welke altoos

in de viervoetigen evenredig is aan

hunne voorteelingskragt en grootte., ge-

lyk de Heer Buffon beweezen heeft.

Zommige groeijen tot een verbaazen-

de
j grootte gelyk de Olyphanten Rbi-

noceros, de andere ontflippen de befte

ver-
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vergrootglazen^ enz. 27000000 klee-

ner dan eene zandkorrel en in even-

redigheid tot een bije
3

als eene bije

tot eene Paard volgens het gevoelen

van Leeuwenhoek en de Malezieux. In

alle landen vind men zulk een verfchil

van grootte^welke trapsgewyze afneemt

van den OJyphant tot het Siberifcbe muis-

je. Men fielt dat een Olyphant vyftig

maal zwaarder is dan een menfch (13 ) ^

en het Siberifche muisje weegt i{

drachma (14)^ en van de Struisvogel

die 80 pont weegt (15) tot het vlieg-

vogeltje
P
dat 40 greinen 'Zwaar is (16)

als

(13) Buff. Hifi. Nat. de PElephant.

(14) Pallas SHrifcn Wïü) »#f$i&etlt SJtottttlJ.

M SKuéftfc^ 9ïeic&$/ I. pag, 454.

(15) Buff. üz/ï. des oifeaux. torn. II. p. 13.

edit. Magna.

(16) Sloane Voyages.
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als ook in de tweeflagtige in verfchillen-

de soorten «, welk een onderfcheid tus-

fchen den grooten afgod dcrFida negérs

Jacapara üang^&c.en tuflchen., het klei-

ne eijereetertje Ovivorus
?

dat nauw-

lyks een Ipan lang is, Het zelve on-

derfcheid ziet men in de viiïchen
y
van

den Walvifch tot den kleinen kring»

buik; in de Infecten ziet men zulks

byna in yder geflacht en in de fchui-

pen byna in yder zoort.

Dus het dierlyk leven
?
de voor-

teeling en groeij der Dieren befchou-

wende
5
ziet men uit deze lugtige fchets

hoe uitgebreid het verheven deel der

Dierkunde is. Ik zoude dit breeder

verhandeld hebben
y

waare het niet 3

dat dit te breedvoerig voor deze inley-

ding zyn zoude
5
en ik voorneemens

was^
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was, dit gewigtigftuk, in byzondere

verhandelingen
5
de Hollandfche Maat-

föhappy van tyd tot tyd aantebieden.

Laaten wy nu het groeijbaar Ryk
nagaan ^ door de Plantdieren 200

naauw aan het Dierenrryk verbonden^

welke derhalven zulk een duideJyk

bewys geeven van dien grooten

fchakel der Natuur. De Planten der-

halven zyn wegens welke een groei-

jend leven hebben nooit van plaats

veranderen, en hun voedfel door den

wortel opflorpen.

Hiep. voor xagenwy hun vaatagtig

zamenftel en eenvoudige groeijing.

Wat aangaat hunne voortteeling , de

nieuwe on dekkingen hebben hun

mannelyke en vrouwelyke deelen toe-

ge-

/
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gekend 3 welke of in dezelve plant

plaats hebben, en alleen in getal ver-

verfchillen 3 of welke in byzondere

bloemen van dezelve plant of in ver-

fchillende geplaatst zyn
3 of eindelyk

welke alleen voor een gewapend oog

zichtbaar zyn. De llampertjes , ont-

langen de zaadftof der helm tjes, die

door die buis als door de fcheeden in

den grond der bloem (receptaculuni)
^

valt, daar gekoefterd word, zwelt y

en een of meer vrugtjes maakt, na de

versheiden aart en zoorten der Plan-

ten
b

die eindelyk tot rypheid gekoo-*

men, het zaad in zieh bevatten, en

de hoop van het volgende geflacht

voortbrengen^ Dit is egter de eenige

weg niet waar door de Planten verme-

nigvuldigen , de botten , ftekken p
en ia-

- I. Deel. I. Stuk* en«
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entingen vermeerderen dezelve ins*

gelyks.

Det,e groeibaare wezens \ fchoon

van zenuwftel ontbloot
y

en dus gee~

ne zintuigen hebbende
3

toonen niet

te min een werktuigelyk vermogen y

dat door ligchaamen buiten hun in be«

weeging gebragt word. De Oxa-

lis fenjïtiva Mimofa ptidica die zich op

het aanraken van haare blaaderen fluit5

en haar takken buigt. De Dio-

nea die de gekorvenen welke op het

Zap van haare kliertjes aast influit en

dood; de Eupborbia, de Lathyrus y

mt Cunil, de Curafaofcbe Afclepias^ de

Americaanfcbe Nagtfcbade laaten in den

Herfst zoo hunne bladeren om de

fteel vallen P dat zy dezelve geheel

be-
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bedekken ^ en wel zoo,, dat het bul-

tende van het blad tegen den fteng

aanlegt. En om hier een aanmerke-

lyk voorbeeld van by te brengen; de

Heer Linnteus den Lotus ornitbopo-

dioides van den Heer Sauvages ont~

fangen hebbende
^
zag dat dezelve

twee bloemen had., en was voornee-

mens om dezelve aan den Tuinier wei

aan te beveelen^ edoch door andere

bezigheden afgetrokken^ riep hy den

Tuinier des avonds D doch men vond

geen bloemen «, des anderendaags ver-

toonde zich dezelve weder; doch waa-

ren des avonds niet te vinden. De
derde dag zich weder vertoonende

en des avonds als verdwynende^ vond

men eindelyk na langzoekens^ dezel-

ve onder drie bladen als onder een dak

verfchoolen,

*** 2 Dus
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Dus flaat de Atriplex ^ de AfclepiaS

de Al/ine de bladen naar boven ^ en

dekt dus de bloem.

De Seda abutïlon flaat zyne twee

bladen naar boven , 200 dat de bo-

venfte £yde loodlynig na buiten flaat.,

en het onderfte voegt 'er zich tegen

aan , 200 dat de bloem der nachts tus-

fchen twee bladen inlegt.

De Peruviaanfcbe Maluwe «, flaat des

nachts den halm naar beneden ^ en het

-blad naar boven ^ dat den halm als met

de hand omvat. De Iva flaat des

nachts alle haare bladen naar boven ^

die de bloem dus als omtuynen. De
Datura draayt haare bloem fchroefsge-

wyse in elkander en flaat
5
er de blae-

deren om.

De
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De Hibi/cus Sabdariffa laat haare

bladen loodlynig vallen rontföm de

fteng, (17). Dit is het geen de

jflaap der platen genoemd wort.

En gelyk men inhetDierenrykveel

al gewaer word dat de fchoonfte ver-

wen van de huid dikwerf een wreed-

aardig en roofsugtig gemoed verber-

gen
5

ziet men in de planten ins-

gelyks dat hunne verw hunne eigen-

fchap te kennen geeft. Dus zyn de

geele bloemen meest al bitter gelyk de

Gentiana^ de Aloë, het Cbelidonium de

Curcuma. De roode zyn zuuragtigj

gelyk de berberis, de doornbes , de moer-

bes } de aalbes de aardbey , fezuure ap-

pel^ de morel
y
de roozeknoppen , de opun-

tia

(17) Zie Amoenit. Acad. torn. I,

* * * o
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tia. De groene vertoond onrype

vrachten.

De bleeke verw geeft geen finaak

^

gelyk in de Latuw y Chicorey
P

a/per~

ges P
&c.

D e blaauwe verw is veeltyds hart-

fterkende planten eigen ^ als in de Bor-

tage
7

het Ecbium y
de Maha^ &c,

D e witte verw geeft eene zoete

imaak^ gelykin è^witieaalbeffen^ wit-

te pruimen
^

Het zwart toont meest vergift ge-

lyk in de besferi van de Atropa A-

Baea
y

het Solanum^ Empetrum^

t Pa*
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Deze krag en worden ook door de

reuk gekend.

Zulke die eene Amber of Mufcus

of Zibctb reuk hebben
5

hebben ook

een hartfterkende
5
maag verfterkende

en opftygingen dempende kragt^ ge-

lyk de Asperula^ het /^ö/^ 5
het

Geranium mofchatum D
het Milium > de

Aera y de Malva mofcbata.

Die een aangenaame reuk hebben^

gelyk de Crocus, de Cbaerantkui ?
de

Jasmin j
deplolier^ de Poliantbes 5

de

Oranje bloesfem P £yn verfterkende. De
Aromatike Planten koomen in reuk

en fmaak overeen ^ gelyk de Kaneel

\

de Laurier ^ de Sasfafras ^ de Campber^

de i<Wi£ &c.

*** 4 De
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De ffinkende hebben of een look-

reuk gelyk Look, Ajuin, Prey^dtAl-

liaria, het Scordium, de Petiveria, de

Asfa foetida; of eene bokken reuk
5

gelyk de Orchis
5 de J^uharia, het

fJieracium foetidum*

Noch ftinkender reuk en tefFens na-

deeliger kragten hebben de Sachys

foetida, de Cotulafoetida, de Tagetes,

het Opium
5

de Cannabis
p
de Ebulus

3
de

Anagyris»

De walgende Planten gelyk de

leborus } hetJ^er&trum 3
de Tabak -> de

Convallaria
9
het Afarurn, de Coloquint,

hebben een walgende reuk.

Alle de grasplanten Qgramind)

ftrekken ter lpyze voor Dieren en

men-
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menfchenj gdykdeRyJi, de Rogge,

de Haver, de Gerst, de J^yth , de

Mays &c.

Alle de planten aan welke bladeren

ftersgewyze (Stellata) ftaan zyn pis-

dryvende
,
gelyk de Meekrap , de Aspe-

rula, de Asperine, het Galium. De
ruigbladige QAsferifolia) zyn flymerig

en lymagtig
^

gelyk de Anchufa , Bor-

rago , de wortel van de Confolida ma-

jor &c.

Het Solanum, de Hyoscyamus , de

Tabak , de Atropa , de Mandragora , het

Capjlcum en alle die dezelve in verwge-

lyken en in gedaante zyn fcherpe., of

verdoovende , en dolmaakende plan-

ren.

5 De
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De kransbloemen QUmbellataT) zyn

op het Land groeijende heilzaame

Aromatike^ verwarmende
3 afdryvende

Planten j maar de water kransbloe-

jnen hebben vergiftige wor.els en

zaaden,

Die zes helmftyltjes hebben en een

wortel zonder reuk ? zyn eet
1
: aar ; maar

indien de wortel een vergiftige reuk

heeft
5

gelyk de Gloriofa^ de Scilla
>

Hyacinth
5
Anthericum

5
Leucojum^ Nar-

ciffus j
Kroonimperiaal zyn vergift.

Alle de tweehoornige (Bicomes)

zyn zamen trekkende
5
en de zyn

zuur
5

gelyk de Erica
^

Fyrola J^acdni-

nm^ Uva Urji
y Guajacana^ &c.

Die meer dan twintig helmftyltjes

heb-
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ben zyn vergiftig of Ichadelyk
,

gelyk

het Aconitum ^ de Anthora^ de Aquï-

legia^ de Staphifdgria 5
Delphinium

,

Elleboms
5

Clematis
5 Piüfatilla ^ Pae-

onia^ Adaci) Melidonmm
^

Euphor-

bia^ Cambogia^ Pegamim.

De Vf^ervelbloemen QJ^erticillata)

hebben eene aangenaame verfterken-

de reuk., zyn goed voor de zenuwen.,

ontbinden verftoppingen &c. gelyk

het Marutri) de Ditlamnus Satureja,

Thym orego. Majorana^ Kunil^ Pu-

Jegium^ Mentha. Melis/a
P

Lavendel

Salie y
Rosmaryn, &c.

De Peuldragende QSiliquofë) zyn

waterachtig Icherp afveegende pis-

<dryvende,

De
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De Pylaartjes dragende (Columnifo-

ra) zyn flymagtig., fmeerende., ver-

{lompende, en rypmaakende , dus heil-

zaam in borttziektens
y koudepis^

fteen., colyk 5 &c.

De Vlinderbloemen (Papilionacea)

geJyk de boonen, erwten , lenzen , ei-

cers^ zyn meelagtig en opblaazende.

De zamengeftelde bloemen (Gom*

pojïtiflores y) zyn meed bitter.

De Orcbidea , of die welker wor-

tel een balzak afbeeld., en eene bok-

ken reuk hebben
,
zyn zaad verwekken-

de^ gelyk de Orebis
5

het Satyrion^

de Vulvaria
5

en voor al de Vanille,

De Conifera , of welker vrugt een

ke-
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kegel gelykt
3
geeven een harft en zyn

pisdryvende ^
gelyk de Sabina, OH?

banurn ,
Pynboom , Denneboom

>
Cypres.

De Planten ^ welke een byhangzel

hebben , dat van de bloembladen

onderscheiden is zyn gemeenlyk ver-

giftigd gelyk het Aconitum^ de

borus, de Aquilegia > Nigella, Parnas-

Jia 7
Epimedium^ Clutia^ Kiggelaria^

Stapelia
,

Nerium^ Zygopbyllum , ge-

lyk ook alle planten , welke gekwetst

zynde een melkagtig wit of geel

vocht geeven
P
gelyk de Rauwolfia^

de Tbevetia^ Cerbera^PIumieria^ Ta-

herna Montana, Ceropegia, &c.

Alle deze verwonderenswaardige

eigenfchappen der Planten ^ leiden

ons derhalven op tot het fcheikundig

on-
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onderhoek van derzelver vloeibaare

deelen. Hier opent zich voor het oog

van een wysgeerig natuur onderzoeker

een uitgebreid veld van befchouwing,

ïn de verfchillende vlugge geeften^

oliën ^ zouten., wateren., aftrekzelen

en overblyfzelen der Planten.

Dit talryk heir uit byna 1300. ge-

Aagten zamengefteld gaat door de

Steenplanten ofCoraalen tot het Delf-

baar Ryk over.

De Coraalen immers groeijen als plan-

ten ^ doch misfen alle ^ behalven de

Corallina opuntia ^ dat vaatagtig zamen-*

ftel der Planten. Ik heb ten dézen ei»

de ^ de Corallina officinalis ^ terreflris

rubenS) rigens, en opuntia onderzocht
^

en heb in de laatfte alleen een vezel
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agtig zamètiftel^ dat me: een kalk-

korft overdekt was., gezien. Of de

Turkfche Veder van Ellis QcoralL

tab. 3 3 . fïg-
c. en de Coraïïina Tubu-

lofa van Pallas (JÈkncb. Zoopkyt. pag.

430. n. 12. Sloane Voyag. I. tab.

20. fig. io) tot de Coraaien behoo-

ren twyffel ik zeer., en deze hebben

een vaatagtig zamenftel^ doch geen

fteenagtige korft,

D e DelJJïoffen zyn levenlooze on-

bewerktuigde lichaamen^ die de vaste

deelen van onzen aardbol uitmaaken*

Het eerfte dat ons hier voorkomt y

is Aarde ^ uit welke de mergel > de kley^

het krytjde oker^gebooren worden^hier

van daan de tayheid en finei igheid ver-

garing en \ beftand zyn tegen hetvuun

Het
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Het Zand z zoo verfchillende irl

zoort als de Aarde
P

is het eerfte begin-

sel der fteenen. De Kalk
3 volgens het

nieuwfte gevoelen een dierlyke aarde

komt door alle haare eigenfchappen

noch nader aan de bende der fteeneo>

want zy bruifcht op met zuure fchei-

vochten
5
en word marmer , gyps 3

kryt
^

fceylpath^ na de verfcheiden omftan-

digheden
?
waar in het zich bevind.

De fteenen groeijen dus uit aarde
^

konnen ontbonden worden ^ en we-

der groeijen j dus word kley talk^ die

weder in fteenmergel verandert , en

als ashefl: weder te voorfchyn komt.

Het zand word tot dryfïleen die we-

der tot grover zand overgaat , en in

grove fteen QSaxuni) herboren word.

De Aarde word Schift 5 en dieontbon

den
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en die ontbindt zich in oker., waaruit

de tuffteen ontftaat.

De kalk wordt tot marmer
3

dat in

kryt ontbonden word., en dit kryt

word weder tot gypsfteen,

ÜEgefteentenSj die doorzigtig zyn
3

worden uit eenen vloeibaaren oor-

fprong^ en die ondoorzigtig zyn uit

eene vaft beginzel gebooren.

De Mica is dus een zamengroei-

jing van kley ofmergel
5
en dus ondoor-

zigtig j
buigbaar., glanzig en beftand

tegens het vuur*

De Quartz is eene Cryftalwording

Van water , en dus., doorfchynenda

L Deel L Stuk **** hard
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hard., en met vitriool dikwerf door^

drongen.

De Spath is eene Cryftalwording

van kalkagtig water en dus broos
5

ten zy het met yzer gemengd zy. De
Cryftallen komen uit zout,, bevatten

zout., of
5
er word zout uit gebooren.

Van de eerfte zoort., zyn de edelge-

fteentens de tweede de zwavelkies

Pyrites^de derde zyn de metaal Cri-

flallen., gelyk die van yzer., koper $

tin., &c.

Zoute
^

zwavelige of hitume-

nefe deelen., en metaaldeelen zamen

gevoegt., maaken zouten zwavel
., Jo-

denlymen Ertzen en metaalen ., het zy

door doorzypeling of door bezwan-

ge-
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gering 3 doch altoos door drukking der*

Lucht en aantrekking der gelykende

deelen 3 zulke die alleen uit zou-

ten heftaan kunnen in water ontbon-

den worden
b
gelyk het Nalruin $ de

Selenites $ het Zeezout ^ de Salpeter ^ de

^fte de Vitriool Die uit zout en zwa-

vel beftaan^, konnen door vuur ontbon-

den worden., en hun rook geeft een reuk

als de Barnfteen ^ de Amber ^ de Pyrites,

het Arfenicum. De Mineraalen uit zout
^

zwavel en kwik beftaande geeven in

het vuur een ondoorzigtige blinken-

de gecoleurde Regulus^ gelyk het An-

timonium ^ de j de Bismuth^ Yzer^

Tin,, Koper ^ Goud*

Alle de Delffioffen konnen ont-

bonden worden D
door bekwaame

Icheivochten. Het kryt
5
keyen &c.

**** 2 wor^
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worden door xuuren ontbonden ert

met opbruifching. De Zwavels door

vuur., de zouten door water
5
de me-

taaien en ertzen door fcheyvogten en

vuur. Deze ontbindingen
5 de gron-

den van de Scheykunde, Bergwerk-

kunde
5

en Metaalfcheidingen
5

bren-

gen de Delfïtoffen tot geheel andere

gedaantens welke egter in veele Me-

taaien tot haaren eerften oorfprong
?

ïn voorige gedaantens konnen hei-

Jchapen worden. Dus ^ om hier een

voorbeeld van by te brengen ^ Ge-

granuleerd Zilver in fterkwater ont-

bonden fchynt geheel verdweenen.,

en even als zout in water gefmolten.,

een koperen ftaaf in dit met zilver be-

zwangerd Schey-vocht geplaatst
P
doet

het zilver als een poeder op de grond

vallen
5

dit poeder gedroogd
5

en in

een
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een ander glas geworpen , en met

kookend water overgooten^ word

melkwit 5
en Maanmelk (Lac Lundf)

genaamd 3
door zyne zwaarte zakt

het poeder^nu wit geworden., naar bene-

den., en word Magijterium Luna ge-

noemd : dit Magijierium word ge-

droogd., en in fterk water 5 ofgeest van

zout geworpen
5
en eenigen tyd zagtjes

op warm zand gewarmd en daar na

met fchoon water gekookt
P

tot dat

hetzynen fmaak verlooren hebbe hier

uit word de Lima Cornea of het Hoorn-

Zilver gebooren^ dit geeft weder

door bereiding de Lapis Infernalis en

deze op het vuur gelegd ^ geeft het

zilver weder zuiver
5

op dergelyke

wyzen worden de overige metaalen in

verfcheiden yafte en vloeibaare ge-

* * * * 3 daan-
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daantens verandert
9
en weder tot hun-

ne voorige gedaante gebragt.

Wanneer men dus de Omkedkwu

4e en Scheikunde in de nalpooring der

gefchaapen wezens te hulp neemt
5

ontdekt men een noch uitgebreider

veld., en uit dit verheven gedeelte d<?r

Natuur]yke Historie ziet men
y
dat een

enkel voorwerp zelv^ een onderzoe-

ker zyn geheel leven door kan bezig

houden ; en deze befchouwing der

Natuur leid ons op tot den Grooten

Schepper; hoe meer ^ hoe nader wy
deszeivs werken inzien ^ hoe meer

wy overtuigd worden moeten van het

beftaan van een Wys 5
Almagtig^ en

goed Opperwezen dat onze verwon-

ring
5 onzen eerbied ^

aanbidding en

/
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dankbaarheid vordert ^ het geen wy
weeten 3

en het geen wy nietweeten^

maar ten cleele giflen,, het geen de

ondervinding 5
onderfteund door alle de

pogingen van ons vernuft ^ ons leert
y

geeft ons het verhevenfte eu heerlyk-

fte denkbeeld van een Almagtig en

en Alwys Schepper. Nooit waaren

Newton
5

Cajfini^ Reaumur^ of Li/z-

Godlochenaars , Mirabeau , la

Mettrie
y
en Bolainvittiers

y
zagen de-

zelve flechts oppervlakkige en ken-

den geen God.

Edoch om tot deze kennis van het

verhevene deel der Natuurlyke His-

torie te koomen^ is het voor afnodige

dat men de voorwerpen kenne in hun-

ne uiterlyke gedaante
5

en in hun ver-

band met elkander ^ waar door menw *4 de-
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dezelve leert onderfcheiden. Dit is

de grond der zamenftellen. Wel is

waar., dat 'er onder alle de gefchapen

wezens eene zekere order en zamen-

hang plaats hebben,, waar doorzy al-

le elkander geregeld volgen; indien

wy dezen fchakel volkomen hadden
y

dan waaren de zamenftellen onno-

dig; maar dewyl wy alle de voorwer-

pen by lange na niet kennen en van

de huishouding., levenswyze., en in-

wendig zanienftel van die geene die

ons bekend zyn weinig weeten
5

kon^

nen wy dezen keten niet ten einde

brengen. Hierom hebben de wys-

gierige Natuuronderzoekeren ons maar

{lukken kunnen geeven van de order

der Natuur
y

en de geheele Natuur uit

'

een ander oogpunt belchouwd^ door

voornamentlyk uit de overeenkomst

der
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der deelen
?
of hun verfchilfang fchik-

kingen op te maaken welke zy weder

in Benden ^ de Benden in Orders ^ de

Orders ^ in Geflagten^ de Geflagten in

Zoorten* de Zoorten inByzoorten of

Verfcheidenheid van zoorten verdee-

len.

Laaten wy nu deze rangfchik-

kingen ^ zoo van de Natuurlyke order

als van de zamenftellen befcliouwen.

Alle de voorwerpen der Natuur

v/orden in drie ryken verdeeld; het
1 ryk der Dieren ^ der Planten, en der

DelfftofFen. Wy zagen hier voor
>

dat de Dieren door de Plantdieren aan

-tgroeijbaare ryk verbonden zyn
5 en

dat de Coraalgewasfen de planten aan

****
5 de
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de DelfftofFen verbinden. Dit leert de

Natuur ^ dit is door de grootfte Na-

tuurkenners van deze Eeuw geftaafd.

De Viervoetige Dieren
5

die de eer-

fte Bende uitmaaken^ hegten zich door

den Struisvogel aan de Vogelen 5
ter-

wyl de Vliegende draak de Vogelen

aan de tweeflagtigen verbind ^ die door

de Vifch Haagdifcb aan de Vifjchen

verbonden worden. De Vifïchen gaan

door het Draakje over tot de gevleu-

gelde gekorvenen^ deze hegten zich

door den Scorpioen aan de Hardfcbali-

gen^ welke door de Zandkokers aan !

de Plantdieren verbonden worden*

De Plantdieren hegten het Dierenryk

aan het groeibaare door hunne Poly-

pi , wrelke als levende en zich bewe-

gen-

/
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gende bloemen van het Plantaardig

gewas konnen aangemerkt wor-

den (17).

De Heeren van Royen (i 8) ^ Lin-

NiEUs(i9)
:)
en Crant2 (20) ^heb-

ben getragt de order der Natuur in de

fchikking der Planten te volgen. De
Heer van Royen verdeelt dezelve in

Palmen, Leliën, Grasplanten, Krans*

bloemen, Zaamengejle/de Bloemen , Drie-

zadige , Onvolmaakte planten , Planten

die baar vrugt uit de bloem geeven, Plan-

tenP
1

(17) Zie Lyjl der Plantd. inleiding, en mynen

Brief over de Bedenkingen der Dierlykbeid der Co-

raalgew. i

(18) In zyne Prodromus Flor. Leyd.

(19) LiNNiEus Philos, Bot» §. 77. Genet.

ed. VI. pag.

(20) H. I, N. Ckkkiz Injlit. rei Herh.
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ten, welker kelk een vrugt wordt, Gaa*

pende bloemen
,
Flauwtjes draageude

$ Pyl-<

aartjes draagende , Peuldraagende , die

zoo veel helmflyltjes als bloembladen

hebben, die tweemaalen zoo veel helm-

Jlyltjes als bloembladen hebben , die *er-

meer hebben, die *er geen hebben.

De Heer Linn^us telt 58. Natuur-

lyke Orders. 1 Palmboomen. 2. Plan-

ten die eene bytende fcherpe fmaak heb-

ben. 3. Die dunneJlyvejlengen hebben.

4. Grasplanten. 5. Met drie bloem^

bladen. 6. Met zwaardgewyze bladeren.

7. Die na het Stengelkruid gelyken*

8. Die een aangenaame reuk hebben.

C). Die eene bloemkoker hebben. 1 0. Kroon-

planten. 11. Rankdragende. 12. Moes-

kruiden. 13. Sappige Planten. 14. Pf^ier

zaadhuisjes langgebekt zyn. 1 5. T^a-

ter^



I
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ierplanten. 16. J^ier kelk een vracht

word. 17: T^ier Bloem een vrucht

wordt. 18. J4^elker helmtjes als hoornt-

jes ge/pleeten zyn. 19. Hesperifche.

20. Raderbloemen. 21. T^roeg hloevjen-

de. 22. Die naar Angelieren gelyken.

23. Die drie Zaadvlekjes hebben.

24. JJ^elke een byhangzel agter de bloem-

bladen hebben? 25. J^elke Zaadhuisjes

doppen zyn. 26. Die veelpeultjes dragen.

27 . Heulplanten. 28. Schadelyke planten.

29. Klokjesbloemen. 30. Gedraaideplan-

ten. 3 1 . Fyngedoomde. 3 2 . J^linderbloe-

men. 3 3 . Zfe groote Pelden met een of

meer hokjes hebben. 3 4. Kauwoerde plan-

ten. 35. Doornige planten. 36. Appel-

planten ) die kernen van binnen hebben.

37. Pyhartjes draagende planten. 38*

Driezadige. 39. Hauwdragende. 40,

Gapende ofgetronyde planten. 41. JJ^ier

bla-
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bladenfcherp zyn. 42. PVervelbloemerL

fó. Struiken. 44. Hegplanten. ^.Krans^

bloemen. 46. Veil of Klimopplanten*

47. Met gejicrndeof Stersgewyzebladen.

48. By elkander Jlaandebloemen. 49. Za-

mengejleldehloemen. 50. Katjes. 51. Ke-

gehrugteft. 52. Vereenigde. 53. 2t##-

we planten. 54. Gemengde. 55. y^
7^-

mz. 56. Mosfen. 57. Wier. 58. C^-
pemoeljes.

De Heer Crantz in zyne Injlitu^

tiones rei herbaria juxta nutum nature

digejia te Weenen 1766. in II. Dee-

len in 8vo uitgegeven., ftelt de na-

volgende natuurlyke Orders. 1. Ver*

borgenbloemen. 2. Onvolmaakte. 3. Za-

mengejlelde. 4. Grasplanten. 5. Palm-

boomen. 6. Lelyplanten. 7. Gaapen-*

de. 8, Vlinderbloemen. 9. Kruis*

bloe*



VOORREE D.E. lxiiï

bloemen. 10. Kransbloemen. u. Py-

laartjesdragendebloemen. 12. Uit da

Kelk vrugtdragendebloemen. 1 3 . M^el-

ker bloemen vruchtdraagen. 1 4. Die wei-

nig belmflyltjes hebben. 15. Die veel

helmflyltjes hebben.

De Heer Güettard in zyne Qb-

fervationsfur lesplantes 8vo Paris 1747

«

heeft eenige Natiiurlyke orders uitge-

dacht van welke verfcheiden met boven-

gemelde overeenkomen hy leid dezel-

ve af van zekere hairtjes en draadjes^

die men op de agterzyde van het bladt

vindt. Zie hier zyne rangfehikkingen.

ï. Kampernoeljes . 2. W^ier. 3. T^aa-

ren. 4. Mosfen. 5. W-Waterplanten zon-

der draadjes. 6. Zulke die het Stengel-

kruid gelyken. 7. Lelieplanten. 8. ifeV^

planten. 9. Grasplanten. 10. Cufcu-

tds
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tdi. 1 1. Die kliertjes als gerjlen koonu

jes hebben. 12. Kattejïaarten. 13. Die

puntig uitkopende byhangzelen hebben,

14. Vlinderbloemen. 15. Met rolron-

de draadjes. 16. Die naar Anemones

gelyken. 17, Die naar Rozen gelyken.

18. Appeldragende. 19. die naar zu-

rig gelyken. 20. Met enkele kegelagti-

ge draadjes 2 1 . Met korte draadjes
^

cn verheven kliertjes. 22. Gejlemde

planten ) die naar het kleefkruid gelyken,

2 3 . Kransbloemen. 2 4. Radbloemen*

25. Sappige planten. 26. Met blaasach-

tige kliertjes. 27. Die naar de Tipba-

gelyken. 28. Pylaartjesdragende. 29.

Kruisbloemen. 30. Die na de Malva

gelyken. 31. Met blaasagtige klierjes y

zonder draatjes , en met zwarte tepeltjes.

32. Heyplanten. 33. Getroonide. 34.

Kauwoerde planten. 35. Met geknoop-

te
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ie draadjes. 3 6, Planten > die naarAm
elieren gelyken. 3 7 . Trechtersgewyzé

planten. 38. Planten die naar DiJIel-

bloemen gelyken. 39. Planten met Fleu-

rons. 40. Getongde planten. /\.i.Ge~

jlraaide..

Uit deze vier Schetsen der Na~

tuurlyke rangen ziet men , dat
5
er ver-

Icheiden zyri
5
welke algemeen aange-

noomen worden
3

en hunne kentee-

kens zigbaar met zich draagen
5 ge-

lyk de Katjes
% de Lelie planten ^ de

Peuldraagende
5
de Kruisbloemen ^ &c„

In het ryk der Delfftoffen toonen

zich de Natuurlyke rangen noch dui *

delyker^de Aardens
t
de Steenen , de

Zouten , de Zwavelftoffen , de Ert-

sen
%

de Verfteeningen ^ de zamei>
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gegroeide fleenen toonen hun ver-

band of onderling onderfcheid.

Indien wy eindelyk onzen Aard-

bol befchouwen., als een vast ligchaam

uit verfcheiden deelen zaamen ge-

fteld zien wy uit de getuigenis der

Heilige Schrift (21)^ en de Schriften

der oude (22) en latere Wysgee-

ren (23)., dat de aarde uit water ge-

booren is^ en deze herfchepping van

eene vloeibaare ftoiFe tot eene vaste

gaat noch voort ^ en zal tot in het

einde der Eeuwen duuren.

Ik

(21) Gen. I.

(22) Thales Aristol. zie Stanl. . -

(23) Buffon Hifi. Nat. Tom. I.

(24) Linn. de increm, tellur. . Raspe de

globo terraque p. 23.
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Ik zal by de Inleiding van het Ryk

der Delfftoffen nader onderzoeken.,

welke de eerfte Aarde (terra primige-

nid) zy> en deszelvs veranderingen

nagaan. Ik zal hier dierhalven alleen de

verfcheiden zamenftellen nagaan^inwel-

ke het Delfbaare Ryk verdeelt wordt

Zommige onder de Ouden ^ en Lateren

verdeelen dezelve in twee Benden , en

gelyk onder de Ouden ^ Aristoteles

Meterol. (geftelt zynde
5

dat dit zyn

werk is,) Libavius Comment. MetalL

lib. i . Emanuel, Menden de Cos»

ta Hifi. Nat. offosfils. Lond. 1757.

Walchius Steinreicb 4to. 1762.

Lesser Litholog. 1732.

Anderen verdeelen dezelve in drie

benden
9
gelyk Lachmund., Oryctol

1669, LiNN^us , Syfi. Nat. edit,

**** -2 XII
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XII. tom. III. 1768. Argensville^

Oryctologie 1755. Andere met Car-

danus de Subtilit. 1664. Caesalpi-

nus. Becberus* Phyjic. fubterr. Bro-

WALL
?
Gatairer. cur.iógS. Walle-

Kivs^Mineralogia^iy^y. Cronstadt^

Verfüch einer mineralogie
5 1772. Sco-

poli. Princip. miner. Jyji. 1772. ver-

deden dezelve in 4. Benden. Andere

in 5. Benden j
gelyk Agricola., de

Gnfflfubterr. 1657. Encelius ^ H«fif

metallica^ 1551. Calceolarius 5 Jlfe,

1622. Schwenkfeld^ CV. Plant.

&* fosf. Siles. 1600. &c. Andere in

2es^ gelyk Imperati
5 Afe 1672.

BkoMELj Inleiding
3 1730. Hen-

kel «, Mineral Woltersdorf
3
ükS-

^«/. System. 1755. Justi «, Grundris

des Mineral. Reichs. 1757. Vogel 5

Praclifcb Mineral Syst. 1762, An-

de-



VOORREED E. lxix

dere in 7. gelyk de Heer Hierne^
J.

}. Scheuch'ler y MetereoL &° oryctot.

Helv. Woodward ^
Fosjils of all kinds

digefi. 1728. J.
F. CartheuseRj

0km. MineraL System. Baumer^
Gefchicbte des Mineral. reichs 1763.

D e Heer Patrick. Browne
5

in

zyne Natural Hifi. of'Jamaica 5 ver-

deelt dezelve in agt Benden.

De Heer Valmont de Bomare^

Mineralogie , in tien Benden. By de

Inleiding van het Delfbaar Ryk., zul-

len wy deze verdeelingen nader be-

fchouwen.

Het water door de Lucht niet Aar-

de en Zoutdeelen bezwangert
^

brengt uit deze twee beginzelen de
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eenden voort
3
welke een veelhoekige

gedaante hebben
5
doorfchynend zyn

^

een fmaak hebben ^ en weder in water

ontbonden worden. Dus heeft men
eerfl: de Salpeter

5
welke aan het zand

den oorlprong geeft ^ het Zeezand ^

dat een voornaam beginzel der Kley

is. Het Nutrum
D
dat door {lolling de

Kalk maakt
y

en het Aluyn^ dat de

Aarddeelen verbindt. — Uit deze
5
op

verfcheiden wyzen zamengefteld
5
wor-

den
2 de fteenen gebooren.

Dê Aarddeelen door cryftalfchieting^

bezinking., zuurwording., en verrot-

ting voortgebragt geeven met Zee-

water kley., met regenwater zand.

De verrottende gewaflen geeven

Aarde , en verrottende Dieren kalk.

De
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De Kley geeft Kalk, die weder in

Asbest ontbonden., en in Mica her-

booren wordt

Het Zand eener Aarde die uit re-

genwater bezonken ^ en met Salpeter

bezwangerd is komt het naafte aan

de Cryjlallen ) en maakt de flyp- en

molenfteenen en wordt door ont-

binding en weder aangroeijng O^rte.

De Aarde der Planten vol Salpeter-

deelen ^ word door drukking Schijl y

en wanneer 'er Jodenlym bykomt^

Steenkool
5

de Schift word in Oker

ontbonden j uit welke de Tuffteen

herfchapen word,

De Kalk is een dierlyke Aarde die

uit een Loogzout beftaat^ en niet

***** 4 aard-
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aard- en kleydeelen gemengd Marmer

maakt; dit door het vuur van zyne

verbindende deelen beroofd
5

wordt

het Kryt ; dit Kryt groeit weder zaa-

men tot een Key; deze ontbonden

Zynde^ en gecryftallizeerd^ word ia

Spatb herichapen.

Wanneer de Cryftallen met een

Metaalvocht verharden
$

worden zy

edelgefteentens van \ erichülende ver-

wen.

De Aluin
y
met metaal -deelen ge-

mengd y
geeft Vitriool ; Zwavel by

de Vitriool komende word kies. De-

ze in poeder ontbonden word me-»

taaioker.

De Metaalen worden xxxtZout^ Aar^

è
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de en Zivavel, gelyk wy by de Delf-

ftoffen zien nullen
5

voortgebragt.

Zand., OuartZs Spath, Aarde., by

elkander komende niaaken de ge-

mengde fteenen.

Dus hebbenwy kortelyk het zamen-

ftel van Dieren., Planten en Delfftof-

fen befchouwd. En gelyk de Plant-

Dieren 5 de planten aan het Dierenryk

verbinden
5

2:00 worden de Delfftof-

fen door de Steenplanten aan het

groeibaar ryk gehegt^ en alle de ge-

Ichapen wezens niaaken dus een

geheel. Maar dewyl wy alle de fcha-

kels noch niet kennen., welke alles

onderling zaamen verbinden., is men
verpligt eenen anderen weg in te flaan.

De Heeren Klein., en Brisson maak-
# $ * * * fPn
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ten derhalven uit de voornaamfte dee-

len der Dieren kanmerken «, welke wy
ftraks befchouwen zullen.

Niemand egter kwam hier verder

in dan de groote Linn^us^ wiens

naam in agting zal blyven
5
zoo lang

men de blyken van Wysheid en Al-

macht in het gefchapene zal zoeken

nategaan ; en die hun beftaan niet hebben

in de hersfenen van dien Profesfor te Up-

fal) die de geheele Natuur ziet in een

klein Steedje van Zweeden, gelyk ze-

ker Schryver voor een aardigheid

opgeeft (25), I

(25) Dit zyn de woorden van een Schryvec

die zich noemt Advocaat der Vaderlandfcbe Kerk,

II. Stuk bl. 86. een Werk met een oproerige^

geeft , in een winderingen ftyl zamengefteit , om
de
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De Heer Klein., Secretaris ie

Dantzig) heeft in de Voorrede van

zyne

de gemoederen van wederzyden te verbitteren,

het Odium' Theologicum aan te blaazen
9 en zig,

gelyk Hierojlratus , te vereeuwigen , door het ver-

branden van den Tempel. Ondertuflchen ge-

lieve die waanwyze Schryver te weeten , voor

eerft, dat 'er zulke nagtmenfchen zyn als Lineus op-

geeft, de Chacralas, namen tlyk of witte Mooren

;

dat Maupertuis en Voltaïre dezelve gezien heb-

ben en,ik'ereen dergelykein 1747. inZeeland zag.

—— Het tweede Deel van zyn Bon Mot, is e-

ven zoo onwaar, want Linnaeus, heeft de Na-

tuur niet Upfal in gezien, maar geheelEuropa door;

hy heeft dezelve gezien uit de berigten van elfvan

zyn Leerlingen, uit daagelykfche berigten van

alle Geleerden , en heeft nooit zyne Hellingen

,

waare of valfche in de nieuws papieren als egt

laaten uitventen ; maar noch Linnaeus,
noch Bur mankus, zullen hunne achting ver-

liezen , by zulke die hunne verdienften kennen

en waardeeren , en zich aan geen aardigheden,

ten hunnen kofle verzonnen , ftooren. Sapien-

tes eruditos autemfe maligno dente rodere
9
equidem

9

non
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I. Met ecne enkele hoefaan den

non invideo , fed miror magis : zegt Linnaeüs Syjl.

XII. torn. III. in de Voorrede. Omtrent den

Heer Burman, heeft de Advolaat ook verfchei-

de aardigheden van zyne vinding. Uitmuntende

belezendheid , zonder oordeel, door een krakeel

zugtigen, en onbezonnen geest aangevoerdt

,

is het befte middel, om Theologifche twiften

levendig te houden; en dat doet de Advocaat

meefterlyk. Hic niger ejl, hunctu Batave cave*

t$.

poot.

II. Met twee hoeven.

ïïi.
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ÏIL Met drie hoeven.

IV. Met vier hoeven.

V. Met vyf hoeven.

II. Haïrige en gevingerde.

I. Met twee Vingeren.

II. Met drie Vingeren.

III. Met vier Vingeren.

IV. Met vyf Vingeren.

V. Met vyf Vingeren ^ die door

een vlies zaamen verbonden

zyn.

III. Kaal van Huid,

I. Schildraagende.

II. Geharnafte naakte,

III. Naakte.

De
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De Heer Brisson., voorheen op-

zigter van het Cabinet^ den den Heer

de Reaumur^ gaf in het jaar 1756.

zyn Regnum Animale uit, en verdeelt

zelve in XVIIL rangen.

I. Viervoetige Dieren zonder tan-

den.

II.—-—— —
?
diealleen

kiestanden

hebben.

IIL— «—~

—

5
die kies

en honds

tanden
hebben.

IV. ?
die geen

voortanden

in

i
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in de boven

kaak heb-

ben ^ en in

de onder-

kaak zes.

V. Viervoetige Dieren ^ die geen

tanden in

de boven

kaak heb-

benden acht

in de onder

kaak.

VI. —
± die in bei-

de Kaak-

beenderen

fhytanden

hebben ^ en

geheele
hoeven.

VIL
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VIL Viervoetige Dieren ^ die in

beide kaak-

beenderen

fhytanden

hebben ^ en

gefpleeten

hoeven.

—3 die in de

beide kaak-

beenderen

foytanden

hebben, en

drie hoe-

ven.

vul

IX. —— .— ——^die in bei-

de kaak-

beenderen

twee fhy-

tan-
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tanden

hebben j en

vier hoe-

ven^ aan de

voor- en

drie aan de

agter - voe-

ten*

X. Viervoetige Dieren > die in bei-

de Kaak-

beenderen

tien voor-

tanden heb-

ben^ en vier

hoeven aan

de voor- en

drie aan de

agtervoe-

ten*

I. Deel L Stuk.
****** XL
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XI. Viervoetige Dieren,, die voor-

tanden heb-

ben aan bei-

de kaakbeen-

deren e n

vierhoeven,

XII. — — die twee

voortanden

hebbenden

de voeten

met nagels.

XHL—1 —— ——j die vier

voortan-

den heb-

ben aan

yder kaak-

been^ en de

voeten met

nagels.

XIV.

\
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XIV* Viervoetige DiEREN^die vier

voortan-

den hebben

aan de bo~

ven- en
zes aan de

onderkaak^

de voeten

genageld.

XV; - - — , die zes

voortan-

den van

boven en

viervan on-

derhebben^

de pooten

genageld.

XVI — _— . die iës

w*** 2 voor-
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voortanden

aan yder

kaakbeen

hebben ^ en

de voeten

genageld.

XVII.—— ——5 die zes

voortanden

van boven

en acht van

onder heb-

ben 5
de

voeten ge-

nageld.

XVHL — , die tien

voortan-

den van

boven
en
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en acht

van on-

der heb-

ben j de

v o e t en

gena-

geld.

De Heer de Buffon in zyne be-

kende Hiftoire Naturelle , Generale en

particuliere , maakt eene andere rang-

fchikking : Hy verdeelt de Viervoeti-

gen,, in zulke ^ die aan de oude

Waereld behooren^ die alleen in

America gevonden worden ^ en die

tot beide behooren.

Tot de Oude Waereld behooren.

I. De Gehoefde, het Paard, de

Zebra, de Ezel.

TT
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IL Die Gefpleeten hoeven en bolk

Hoornen hebben., de Os
5
de Buffel.

III. Het groote gezin der klei-

ne gefpleeten hoeven niet holle hoor-

nen
t

de Schapen
a
Bokken ^ en Harte-

hokken s &c.

IV. Met gevulde hoornen,, die af-

vallen; de Eland\ het Hart ^deRbee^

de Rbeebok^ het Bengaalfcb Hart.

V. Met halfgekloofde hoeven $ het

J^arken met alle zyne zoorten.

VI. Het groote gezin der verfcheu-

rende Dieren ^ met nagelen
5

die zy

konnen intrekken» De Panther^

huypaard.

VIL
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VIL Verscheurende Dieren met

vaste nagelen
p

de Jë^alf, de Vos,

de Jakhals,- de Hond,

VUL — ——*—
. met

vafte nagelen , en een zak by den Aars

de Ngama, Civetkat, Genette , Das.

IX, ————=—r « met

een verlengd lichaam
^
vyf nagelen

aan yder voet., de duim afgezonderd
,

het Fret, de Marter, de Jfezéh

X. Het groote gezin van gena-

gelde , die twee fhytanden aan yder

kaak hebben , en geen {lekeis op het

Jigchaam
,

Haazen, Konynen, Eek-

hoornen, Ratten, &c.

****** XI.
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!

XI. Genagelde met ftekels, de

Stekel-, en Tzervarkens.

XII. met fchubben^ de

Schubbaagdifch,

XIII.—

—

y
die in h water

5 en

op het Land leeven., de Otter > deife*

ver , de Zeehond\ de J^alrus,

XIV. De vierhandige Aapen^ Ba*

viaanen^ Meerkatten
y

Spookdieren,

XV. De \ liegende genagelde ^ de

J^ledermuis,

Behalven deze ftelt de Heer de

Buffon negen geflachten die alleen

ftaan: De OIypbant
5 de Rbinoceros,

het



VOORREE DE. lxxxix

het Rivierpaard\ de Kameel y
de Leeuw^

de Tyger^ de Beer , do. Mol.

Tot de nieuwe Waereld behooren.

L De kleine Aapjes
,

Sapajous,

II. De kleine Aapjes met grypftaar-

ten., Sagouins. Deze behooren tot den

veertienden rang,

III. De Philander en Langfchenkel

Deze behooren tot den negenden rang.

IV. De Bergkat
5
Couguar, Bizam-

kat. Deze behooren tot den Zesden

rang,

V. De Coat?
s ) deze behooren tot

den Zevenden rang.

f * * # # # T TT
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VI. D e poezels

d deze behooren

tot den Negende rang.

VIL De Agoiiu^ Paca^ enz. deze
behooren tot den Tienden rang.

VIII. De Schildvarkens. Deze behoo-

ren tot den Twaalfden Rang.

IX. De Miereeters , deze behooren

tot den Agtflen rang,

X. De Luyaards.

De groote Lïnn^eus gaf in 1767.

zyn Syjlema Nature , ten twaalfden

maale uit., en verdeeld in het zelve

de viervoetige in zes Benden.

L De Primates of Dieren
P
die vrug

ten
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ten kaauwen , en de borden aan de

borft hebben.

IL De Bruici ofDieren ronder voor-

tanden ; en die de fpys niet het ver-

hemelte drukken.

III. De Verfcheurende Dieren., Fe

ra.

IV. De Knaagende Dieren
5

G/ires.

V. De Herkaauwende Dieren ,Pe

cord) met gefpleeten hoeven.

VI. De Gehoefde.

By de£e voegt de Heer Linn^lus^

de Pf^alvijjchen ^ om dat %y in in-

ïierlyk zamenftel
?

voortteeling en

voe-
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voeding der jongen
y
met de viervoe-

tigen overeenkomen.

Dit fcamenftel van den Heer Lïn-

n^eus
5
byna door het geheele ge-

leerd Europa aangenomen ^ wierd het

onderwerp
?

en als het waare den in-

flag van een groot werk
5

dat de Heer

Houttuyn in het jaar 1757. begon

uit te geven ; en thans het geheele

Dieren Ryk bevat; in 16. Deelen in

groot 8vo. Een Werk zekerlyk van

eenen grooten arbeid ^ maar voor eerfb,

volgt de Heer Houttuyn alleen

LiNMLUS j zonder
?
er veele andere

zoorten by te voegen ; die hy echter

in Buffon en andere Schryvers had-

de konnen vinden als ook in de Am-

fierdamfcbe Cabinetten der Liefhebbe-

ren. Daar by liet de uitgeflrektheid

van
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van zyn Werk hem niet toe
p
om overal

dat oordeel te gebruiken dat
5

er nodig is,

in zulke eene onderneeming. Verfchei-

de ftukken fpreeken elkander vlak te-

gen. Ik zoude meer aanmerkingen op

dit Werk konnen maaken ; maar dewyl

zulks zoude fchynen voor te koomen

uit een geeft van wraakzucht j over

de onheufche behandeling., my in zyn

XIV. Deel . op meer dan eene plaats

aangedaan
,

(in welke ik egter met

de Heeren Linn^us
3
Pallas

5
van

Phelsum
y
Martinet^ Baster

in verfcheide andere deele)
5

ftap ik

hier liefft van af.

Doch het Werk van den Heer

Houttuyn te lang zynde om agter

een geleezen te worden ^ nam ik voor

om enkel de Geflagten
p

en korte be-

fchry-
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fchryvingen der soorten in het ligt te

geven <, en "er alle die by te voegen
y

welke in het zamenftel van den Heer

Linn^lus niet gevonden worden
^

ook heb ik 'er alle de bynaamen QSy-

nonyma) van alle andere Schryvers af-

gelaaten. Ik heb geene Schryvers

ontrent de viervoetige Dieren aange-

haalt ^ dan de Heeren Buffon^ en

Edwards , als by welke de befte af-

beeldingen te vinden zyn. Door het

beloop van het geheele Werk heb ik

zulke den voorrang gegeeven die

goede . en gecoleurde afbeeldingen

geeven^ van welke men de Naam-

lyft voor yder Bende vinden zal.

Ik heb de Geflagtmerken by som-

migen vermeerdert.
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In de Behandeling der Vogelen heb

ik my aan de Heeren d'AubfntoNj

en BuffoNj Edwards^ Catesby^

VoSMAER
?

BRISSON
b

tVL AlEINj

daar hy goed is, gehouden.

In de ïnfeóten heb ik Reaumur.,

de Geer,, Voet
p
Drury, Sepp,

Schaeffer, Roesel
é

en Juffr.

Merian gevolgt.

Alle de nieuwe zoorten heb ik van

Fallas en Buffon., en anderen

ontleend ^ of uit de Cabinetten van

de Heeren Burmannus^ Vader en

Zoon, van de Heeren Vandfr Meu-

len.> P. Cramer te Amfterdam, en

J.
Jülianes, kundig Apotheker 3 en

kenner der Natuurlyke Hiftorie alhier

;

en voor de Infe£ten , de fchoone ver-
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zamelingvan den Hooggeleerden Heer

P. Luchtmans Hoogleraar in de Ont-

leed en Heelkunde op dit Hoogefchool

\

en de fchoone Verzameling van Plant-

dieren van den Hooggeleerden Heer

J.
D. Hahnj Hoogleeraar in de Na-

tuur-fchei- en Kruidkunde alhier. \ Aan

de geachte vriendfchap van deze be-

gunftigers myner oefFeningen is dit

Werk zynen oorlprong verfchul-

digt.

De by Linn^êüs niet befchreeven

zoorten heb ik met A. B. &c. onder-

fcheiden. Onder de geflagten heb ik

op het voetfpoor van den HeerPALLAS,

het fchoone geflagt de Hartebokken

ingevoegt ; en gaarne had ik de Ca-

vid?s vari de Muizen afgefcheiden., en

tot een byzonder geflacht gemaakt,

door
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door Pallas volgens de Natuur de-

zer Dieren aangezet
5
maar dus voort-

gaande
5
zoude ik onder de Vogelen

^

Tweeflagtige en Viflchen^ geheele ge-

flachten hebben moeten fcheuren., en

dus zoude het een geheel nieuw Werk
geworden zyn., het geen myn oog-

merk niet wasj als alleen bedoelende

een kort begrip van het zamenftel der

Natuur van Linn^us te geeven.

Egter heb ik het gewaagd eene

nieuwe rangfchikking van Slangen en

Haagdifchen voor te ftellen., om daar

door de zoo laftige als onftandvaftige

telling der fchubben voor te komen ^

welke men voor de optelling der zoor-

ten dezer Dieren vinden zal ; en wel-

ke ik aan het oordeel der kenners on *

derwerpe ; verre van dat ik onverfchil-

I. Deel. I. Stuk. ******* lig
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lig zoude zyn, aan het oordeel van

kundige vernuften
y
onderwerp ik gaar-

ne myne werken aan hunne geleerde

aanmerkingen; welke ik
5
met kundig-

heid en befcheidenheid voorgelïeld y

in dank zal aanneemen ; doch op bit-

ze en fcherpe verwytingen ^ heb ik

reeds getoond niet te zullen antwoor-

den.

Alle de nieuwe zoorten^ welke ik

by die van den Heer Linn^us ge-

voegd hebj heb ik met A. B, getee-

kendt. By veele geflachten heb ik

breeder kenmerken gevoegd.

Omtrent de Planten heb ik het

zelve in agt genoomen
y
en alleen by

yder zoort., een Schryver., en zoo

veel my mogelyk was een gecoleurde

af-
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afbeelding aangehaald; en hier on-

trent moet ik wederom de gulle vriend-

fchap van de Heeren Burmannus ^ en

den Heer Hahn erkennen
5

als die my
niet alleen den vrijen toegang tot de

Amfterdamfche en Utrechtfche Kruid-

tuyn gulhartig verleenen^ maar ook

met hunne uitgebreide kenniflen te

hulp koomen.

Ik heb liever verkooren dit Werkje

ftuksgewyze uittegeeven y wyl ik dus

gelegendheid heb, om de my nader-

hand
?
noch ter hand koomende soor-

ten
5
gevoeglyker agter yder Benden

te kunnen plaatfen. Ik heb vooral

zorg gedraagen., om in de aanhalingen

getrouw te zyn en
5
er geen aange-

haald j die ik niet zelve heb nagezien.

En de Dieren welke ik of levend., of
******* 2

'

m
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in de Verzamelingen gezien heb
5
met

een * geteekend. De aanhalingen van

den Heer Buffon zyn alle volgens den

Amfterdamfchen Druk door den Heer

Schneider vervaardigt.

Indien dit Werk het geluk heeft

van de goedkeuring van kundige lief-

hebbers weg te draagen
5

tot vermee-

ring van de kennis der Natuurlyke His-

torie te dienen j en voor al den groo-

ten maker in zyne onnafpeurlyke wys-

heid^ almacht en goedheid te doen

kennen
3
zal ik dezen arbeid

<,
genoeg-

zaam beloond agten.

P. BODDAERT.
UTRECHT
êen 19. September

ZOO-



Pag. i

ZOOGENDE

DIEREN.
Met Voortanden en Sny-

tanden, de vier boven-

STE Evenwydig, Twee
Mammen aan de Borst.

ï. MENSCH
(a) Met een breed plat aangezicht, op-

gewipte platte neus, groote mond

,

verheven kaakbeenderen, dikke lip-

pen , zwart hair en bruin vel , klein

A 3 va»
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I. MENSCH
van poftaur; de Laplanders , Musea-

viten, inwoonders van Nova Zembla 9

Borandianen
,

Samojeden ,
Noordfcbe

Tartaren, Groenlanden, Esquimaux.

(b) Groote welgemaakte menfehen met

blaauwe of bruine oogen , lang , blond

of caftanje bruin hair dat kruid. De

Finnen , Gotthen , Deenen 9
Ziveedeny Jut*

ten
, Ruffen ; de wilden van Canada.

(c) Menfch met een breed gerimpeld

voorhoofd, korte neus, plat aange-

zigt, kleine ingezonken oogen , een

lange fmalle vooruitftekende kin ,

zwart hair , de Afiatifche Tartaren van

Rusland tot aan Kamfchatka , langs de

Wolga
9

langs de grenzen China ,

Boutan , Ava , de Calmukken , de

(d) Menfch , die wel gemaakt, dik is,

met een breed rond aangezicht, klei-

ne oogen
, groote wenkbraauwen,

eene kleine platte neus, yle baard,

bruin van vel. De CMneezen, Ja-

DSI
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I. MENSCH
ponmezen , Siammers

,
Peguanen , A-

racaners.

(e) Menfch die blank en blond is

,

zwak van gezicht , met een rco-

de oogappel , en die by dagflaapten

's nagts leeft (*).

(f) Menfch die bruin zwart is, met

zwart neerhangend hair , groote

oogen, en breede wenkbraauwen.

Javaanen, Maleyers , enz.

(g) Menfch die taankleurig is, welge-

maakt, het hoofd kiein, het aange-

zicht eirond, het voorhoofd plat,

roode lippen , zwarte tanden , woond

in de Philippynfche Eilanden.

(h) Menfch die zeer groot is , met [een

dikke neus, groote oogen, lang

zwart

(*} Dit is een Nacht- menfch van Linmus, welke op

het Eiland Java woond, en van alle andere bekende Vol-

keren onderfcheiden is, en wiens beftaan door den Advocaat

der Vaderlandfche Kerk gelochend word. Zie myne Aanmer-

king in de Voorrede.
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I. MENSCH
zwart hair, een lang aangezicht,

een woeft gezicht; woond inde La-

drones.

(i) Menfch die geheel zwart is , met "een

mager onaangenaam gezicht , de

Vrouwen hangende borften; woond

in de Papous Eilanden.

(k) Menfch die zwart is , met een rond

hoofd
,
platte neus en gekroeft hair

;

woond in Guinea.

(1) Menfch die olyfcoleurig is met een

kort lyf en lange dyen en beenen.

De Mongollers.

(m) Menfch , die zwartachtig is , met

groote breede ooren, zwart regt

hangend hair , woond in Ceylon.

(n) Menfch, die afch coleurigis, met

zwart hair, woond in Guzuratte,

Combaya, Goa.

De verdere zoorten vanMenfchen als Ptfry^w;

Am
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biers , Turken , Europeërs , uit vermenging van

verfcheiden Volkeren gebooren, kunnen tot gee.

ne vafte zoorten gebragt worden. Zie over deze

alle breeder Buff. Hifi. Nat, Tom. III. pag. 146*

— 203.

<00000000000000000000>

II. De AAP (Simia,) Vier digt by elkander liaan

•

de Voortanden.

De Snytanden alleen ftaan-

de, lang, vier naar agter.

De Kiezen ftomp.

De Voeten als Handen,

de Nagels rond of krom.

a Geen Staart. Aapen.

Bosmenfch. (1) Aap zonder Staart roeftverwig

,

(Satjrus) met het hair derArmen naar

boven gekeerdt *, Pongo

Buff. Hifi. Nat. torn. XIV.

tab. 1.

0. The man ofvvoods Edw. Glean.

I. p. 6. tab. 215.

y. Singe fans queue Buff. Hifi.

Nat. torn. XIV. tab. 2.

A 5 SyU
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Sylvanus* (2) Aap zonder Staart met naakte bil-

len , en een rondagtige kop.

b Pitheque Buff. Hifi. Nat.

torn. XIV. p. 38.

Woond in Klein Afien , Arabien , Hoog Egyp.

ten, en in het geheele Noordelyke deel

van Africa.

Langarm (A) Aap, zonder ftaart met naakte

(Lar) billen, een baard en zeer

lange armen. Gibbon Buff.

Béft. Nat. torn. XIV. pag.

41. tab. 2. 3.

Woond in Malacca
,
Madagafcar. de Moluccos.

Spook (3) Aap zonder ftaart met naakte bil-

(Inuus) len , en langwerpige kop *.

Magot. Buff. Hist. Nat, tom.

XIV. pag. 150. tab. 7. 8.

b Eene korte ftaart.

Baviaanen.

Verkens (4) Aap, die halfgeftaard en grys is,

Staartje met een© kleine baard, brui-

(Neme/irina) ne oogkringen, en naakte

billen.

ThePigtailedMonkieEow. Glean.

tab.
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tab. 14. Maimoni Büff. Hifi.

Nat.torn. XIV. pag. 84. tab. 19.

Woond in Suniatra.

Apedia, 5. Aap, die half geftaart is, met den

duim digt aan de vingeren,

lange nagels, die van den

duim rond, enhairige billen,,

Woond in Indien.

6 Aap, die half geflaart is metfeher-

pe nagels, en naakte billen*.

Babpuin Buff. Hifi. Nat.

torn. XIV. pag. 64. tab. 13, 14.

Woond aan de Caap.

c Met een lange JlaarU

Meerkatten.

Maimon. 7. Aap, met een lange ftaart, een

baard , blaauwe geftreepte

kaaken *.

Mandrill Buff. Hifi. Nat*

torn. XIV. pag. 713, tab. 16.17.

Woond aan de Goudkuft en

verder in Zuid Africa.

Baviaan.

(Sphinx)

Bofchduivel. 8. Aap, die grys is met hairigen 00-

ren.
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(Hamadryas) ren , fcherpe nagelen , ca

billen.

Macaque Buff. Hifi. Nat,

tom. XIV. pag. 91. tab. 20.

Oudmannet.9. Aap , met een lange ftaart , wit met

je. eenen zwaarten baard *.

(Veter) Lowando Buff. Hift. Nat. trom-

XIV. pag. 81.

Woond in Ceilon.

Silenus 10. Aap, die zwart is, met eene lan-

ge witte baard *.

Ouanderou Buff. Hift. Nat

tom. XIV. pag, 81.

Woond in Ceylon.

NB. Deze is eene verfcheiden-

heid der voorige.

Fanus 11. Gestaarte gebaarde Aap, met

een kwasje aan den ftaart.

Malbroak Buff. Hift. Nat

tom. XIV. pag. 108. tab. 20.

Woond in Guzarate.

Belzebul. 18. —• gebaarde Aap, met

eene grypftaart, en bruine

voeten *.

Qym
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Omritte, Buff. Hifi. Nat.

torn. XIV, p. 156.

Woond in Brafil.

Patas (B) Gestaarte Aap , met eene plat-

te kruin, en een witte band

boven de oogen.

Patas ; Buff. Hifi. Nat. torn.

p, ioo, tab. 25.

/3.
• met een zwar-

te band boven de Oo-

gen. Id, Lbid. tab. 26.

Woond aan de Senegal.

Gryfaard 13.
—— gebaarde Aap, die

ros is met een grypftaart*

Alouatte, Buff. Hifi. Nat.

tom. XIV. p. 156.

Woond in Brafil en Curafao.

Slingeraap. 14. — — ongebaarde Aap , die

(Panifcus) zwart is, met een gryp-

Haart, de handen zonder dui-

men *,

Coaita , Buff. Hifi. Nat.

tom. XIV. pag. i6u tab. 42.

. Slin-
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Slingeraap of Bofchduivel.

Vosm. Befckryv.

Woond in Zuid America.

Cynomoïgos. 15. Aap zonder baard, met breede

Neusgaten , een kromme

ftaart en naakte billen.

Woond in Africa,

Hondenkop 16. Aap met een lange ftaart, geel-

(Cynocepha* agtig, met een uitfteekende

lus) bek, een regte ftaart , naak-

te billen.

Woond in Africa.

Diana 17. Gebaarde, geftaarte Aap, met

een getopte baard en voor-

hoofd.

Exquima , Buf F. Hift. Nat.

torn. XIV. 161.

Woond in Guinea.

Schoonhairi- 1 1» Aap, met een lange ftaart , zon-

ge der baard , geelagtig van

(Sahcea) Jyf , met lange witte haii

re aan de kaaken.

Aapje van St. Jago Edw.

Glean. 1. tab. 215.

Gfc

\

1
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Callitriche , Buff. Hifi. Nat.

torn. XIV. p. 133. tab. 37*

Aap vanMa- 19* Aap, met een lange Haart en ge-

dagafcar baarde kaaken , een geelag-

(Cipbus) tige kruin, zwartepooten

en de ftaarc aan 't eind roeit

coleurig.

Mangabey a collierMam Büff.

Hifi. Nat. torn. XIV. pag.

119. tab. 32. 33.

Woond in Madagafcar.

Huppelaar 20. Aap, met' een lange ftaarc, op-

(Tripida.') ftaand hoofdhair , blaauwe

pooten, en eene ruyge

grypftaart.

Woond in Suriname.

Aigret Aap 21. Aap, met eene lange ftaartbyna

{Aigula) geen baard, een in de

lengte loopende opftaande

Hairbofch op het Hoofd.

Jigrette , Buff. Hifi. Nat.

tom. XIV. p. 19. tab. 21.

Woond in OoMndien,

Su-
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Sifac (C)Gestaarte ongebaarde Aap met

(Nimatus) hairige kaaken , en een wit-

te flaart.

Linn. MantiJJ\ alt. p. 521.

Douc , B u f f. Hifi. Nat.

Tom. XIV. tab. 41.

Woond. . . .

Kroonaapje (D)

(Senica)

— ongebaarde Aap, met

het hair van de kruin

ftraalsgewyze plat leggen-

de.

Linn. MantijJ. alt. 521.

Bonnet Cbinois. Buff. Hifi.

Nat. torn. XiV. pag. tab. 30.

Woond in de Ooft-Indien,

Roodbek (E)

(drgentata.)

« ongebaarde witagtige

Aap, met een rood aange-

zicht, en caftanie bruine

ftaart.

Mico 9 Buff. Hifi. Nat.

torn. XIV. tab. 28.

Saki 22.

(Pithecia)

— ongebaarde Aap, die

zwart is met witte puntjes

op de hairtjes, met eene

zwarte
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zwarte zeer ruige ftaart *.

Saki, Buff. Hifi. Nat. XIV*

pag. 198. tab. 53.

Woond in America.

Knikkebol £3. Gestaarte opgebaarde Aap die

(Niftitans.) zwart hair heeft met bleeke

puntjes, een witte neus, een

zeer korte duim, en hairige

billen.

Woond in Guinea.

Witneus (F) gebaarde Aap, uit o-

lyfgroen en zwart gemen-

geld, met een bruine bek,

en witte neus.

Blancnez , Allamand by

Buff. Hifi. Nat. torn. XlV,

pag. 141. tab. 59.

Woond in Guinea.

Witlip (G) *~—— kort gebaarde Aap,

met hairige ooren, en een

fheuwitte bovenlip.

Moiiflac , Buff. Hifi. Nat,

torn. XIV. pag. 139. tab. 39,

Woond in Guinea,

B 24;
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Sagouintje 24. Gestaarte Aap , met ruige wyd

(Jacokus.) openftaande ooren , een zeer

ruige Haart, elsgewyze na-

geien , die van den duim

rond *

Ouiftiti, Buff. Hifi. Nat,

tom. XIV. pag. 202. tab. 55.

Cogui Edw. Glean. I. tab. 218*

Woond in America.

a Mufms Aapje , met brui»

ne banden. Briss. 202,

Saimin , Buff. Hifi. Nat,

tom. XIV. pag. 189.

tab. 51.

Woond in America»

25. ——— gebaarde Aap 5 met

afhangend hair, een roods

ftaart, en elsgewyze nagelen*,

The little 'Lion , Monkey.

Edw. Birds IV. tab. 105.

Pluche. , Buff. Hifi. Nat,

tem. XIV. pag. in. tab. 58.

Woond in America.

26. ~——— ongebaardeAap, met

een haairig hoofd, de om-

trak

Leuwen

aapje

(Oedipus.*)

Ruighals.

(Rofalia.)
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trek van het aangezicht don-

kerrood.

Marïkina^ Buff. Hifi. Nat.

torn. XIV. pag. 209. tab. 57.

Wooncl in America.

Geelpoot 27. Gestaarte opgebaarde Aap, met

(Midas. ^ de bovenfte lip gefpleeten,

naakte vierkante ooren, en

elsgewyze nagelen *

Tamarin , Buff. Hifi. Nat,

Torn. XIV. p. 200 tab. 54,

The Uttle black Monkie, Edwv

Glean. tab. 196.

Woond in America.

— gebaarde Aap 5
die

zwart is, vanonder wit, met:

twee hairige afhangende

vellen aan den hals, als de

tippen van een halsdoek *.

Palatine A l l a mand by

Buff. Hifi. Nat. torn. XV»

pag. 7*7. tab. 13.

Woond in Guinea.

Gekje 28. 11 ongebaarde Aap , met

(Fatuellus.) een grypftaart, twee bair-

B a bofchje*,

Roloway (H)
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bofchjes, als hoorntjes op

het hoofd.

Woond in Brafil.

Deze is eene verfcheidenheid van n. 30-

29. Gestaarte ongebaarde Aap , met

byna een grypftaart, een

bruin ligchaam , zwarte poo-

ten , en hairige billen.

Sajoubrun, BüfF. Hijl. Nat.

torn. XIV. p. 173. tab. 45.

Woond in Fernambuco,

Sim

Capucyn 30,
1 n1— ongebaarde Aap 3 die

(Capucina.) bruin is mee een ruige gryp-

ftaart, de kruin en leden

zwart.

Sajou, Buff. Hifi. Nat. torn.

XIV. pag. 179. tab. 48. Edw.

Glean. tab. 222. FluiterVosnu

Befchryv. tab. 7.

Woond in Brafil.

Chineefchje 1. gebaarde Aap, uit

geelgroen, en zwartgemen-

geld, de kaaken hairig, de

oorerj
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ooren en voetzooien zwart.

Talapoin , Buff. Hifi. Nat.

Tom. XIV. pag. 143. tab. 60.

Woond in America.

Samine 31. Gestaarte ongebaarde Aap, met

een uitfteekend agterhoofd,

billen, en vier elsgewyze

nagels *.

Saimiri, Buff. Hifi. Nat.

torn. XIV. p. 188. tab. 51.

Woond in Guajana.

III. SPOOKDIER (Lemur.) IV. Boven voortanden,

de middeifte ver-

wydert.

VI. Onder voortanden,

die lang, plat,

evenwydig, en

digt by elkander

Haan,

De hondflanden dicht

by elkander , van

de voortanden en

kiezen verwydert

B 3 Veel
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Veel kiezen die

als gekwabd zyn,

de voorfte lang en

puntig.

De kop rond, de

bek langagtig.

Traagloper i. Spookdier zonder flaart *. Seba.

vanCeilon. I. tab. 35. fig. 1.2,

(Tardigra- Loris , Buff. torn. XIII. pag.

dus.') ui. tab. 3 1

.

Woond in Ceilon.

Mongoz 2. 1 — dat grys is met een ko«

leurige flaart.

Mongous, Buff. Hifi. Nat.

ton). XIII. pag. 92. tab. 27.

a Mongousj Edw. Glean. L

p. 12. tab. 21 6.

b Pitiv.gaz0ph.t2b. 17. fig. 5,

c Brisf. Quadr. 221.

Maki 3, i — met een zwarte flaart,

(Macaco.) de hals met lange hairen. The

black Maucauas Edw, Glean,

1
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lig. 13, tab. 217. Pari, Bui-

f on, Hifi. Nat. torn. XIII.

tab. 28.

Woond in Ooft-Indien.

Catta 4. Spookdier met een (taart, die wie

(Inkhoorn- en zwart geringd is * Moco-

mpjeJ) co, Buff. Hifi. Nat. torn.

XIII. tab. 23.

¥/oond in Ooft-Indien,

Vliegend 5. «— met een ftaart , door een

vlies rontfom het lyf , vlie-

gende.

Vliegende Kat van Ternate

Tab, I pag. 93. tab. 58.

IV. VLEDERMUIS, Een groot hoofd, wyde

bek, de voorvoeten ge-

palmd, een vlies om het

ligchaam.

Vliegende 1. Vledermuis zonder ftaart, met

hond van een eenvoudige neus, het

B 4 vlies
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Ternate.

(Fampyrus.)

vlies tuffchen de dyen ge-

fcheiden *.

Romfette, Buff. Hifi. Nat.

torn. X. pag. 25. tab. 14.

Woond in de Moluccos.

Vliegende 2. Vledermüis zonder ftaart , treg-

hond van ters gewyze neus , met een

Nieuw Span» blaadje *.

je. Vampyre> Buff. Hifi. Nat*

(Spectrum^) torn. X. p. 25.

Woond in America,

Gebrilde 3.

(Perfpicilla-)

tus.)

— zonder ftaart, de neus

met een platfcherp blaadje*.

Edw. Birds. 201.

Woond in America.

Spook 3. '
1 zonder ftaart, met

(Spasma.) een neus met een hantsge-

wys blaadje.

Piekdrager (A) _ zonder ftaart, met

een klaverblad op de neus*.

Fer de Lance , Buff. Hifi,

Nat.

Woond in America,

Ge-
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Vliegende (B) Gestaarte Vledermuis , methan-

Doir

(Molojfus.)
J

Grootkop (C)

(Cephalotes.)

Kirvvonba (D)

Vliegende (E)

Spitsmuis

gende wangen en ooren •

Woond in Indien.

Vliegende (F)

Marmot

_—_ Vledermuis, meteen

ronde kop, flangtrekken-

de tregtersgewyze neusgaa-

ten * Dierk Mengel. I. Deel

2de Stuk.

Woond in de Moluccos.

Vledermuis , met een

klein neusje, puntigeooren,

en een geflreept vlies *.

Pall. Specil. Zool. fafe. 3. p. 7.

Woond in Ceilon.

»——- Vledermuis , meteen

lange uitfteekende bek, een

blaadje op de neus, en een

uithangende tong*. Dierkun-

dig Mengeld. I Deel. 1 fte ftuk.

* Vledermuis, meteen

verlengd hoofd, een breede

dikke bek, en nauwlyks zigt-

baare ftaart.

Woond in Indien.

B 5 Ge
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Vliegende (G) Gestaarte Vledermuis , met een

Muis zeer dikke bek, lange lip-

pen , ronde ooren , die elkan

der van agter raakeii.

Buff. Hifi. Nat. tom. X. p.

39. tab. 20. Mulot volant Mem,

de PAcad. des , Sciences 1759.

Groefneus. (H) Gestaarte Vledermuis, meteen

voorhoofd , de neus door een

groef gefcheiden. Buff. ibid.

fig. 2,

Het Uiltje (I) Vledermuis die ros is , met zeer

breede ooren.

Noiïule, Buff. Hift. Nat. torn,

VIII. tab. 18.

Woond in Frankryk.

Avondvlie^ (K) Vledermuis met korte ooren,

ger en een zwart vlies, ibidem.

Woond in Frankryk.

Diklip, (L) -—

—

'
• met de boven lip

gezwollen, en een ruig voor-

hoofd. Pipijlrilla. Buff. Hift.

Nat. tom. VIII. tab. 19.

Woond in Frankryk.

Vle-
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Trompet- (M) Vl ede r muis met opgeblazen

ter. ,
wangen, een korte bek, de

oo^en na by de ooren. Bar-

baftella, Buff. Hifi. Nat. torn.

VUL tab. 19.

Woond in Frankryk.

Hoefyzer (N) Vledermuis , met eene half

maansgewyze rand om bek

en lippen , en een gekrulde

neus. Fer a cheval , Buff,

Hifi. Nat. torn. VUL tab, 20.

Geoorde 5. Gestat rte Vledermuis, met een

{Auritus.) eenvoudige reus en bek,

dubbele ooren, die grooter

dan het hoofd zyn *. Buff.

Hifi, Nat. torn. VIII. tab. 16.

Woond in Europa.

Gemeene 6,

(Murinus.)

—— Vledermuis, met een

eenvoudige neus, en kleine

ooren.

Woond in Europa.

IL

I
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II. ZONDER VOORTANDEN.

V. OLYPHANT, Geen voortanden.

De bovenfte fnytanden lang

,

krom, en kegelagtig.

Een lange Snuit
9
waarmede hy

grypt.

[Groote hangende Ooren.

Dikke pooten , het Lyf byna

naakt.]

L Olyphant. * Buff. Hifi. Nat. tom. XI p. i.tab. i.

Woond in Asia en Africa.

5. Zeerob (Trichecus) Geen voortanden.

De boven hondflanden al-

leen ftaande.

De kiezen zyn een rimpelig

been.

De lippen dubbeld.

De pooten als een vin aan

een gegroeidt.

Walrus 1. Met uitfteekende (naar om laag

(Rosmarus.) ftaande) hondstanden *

Mar.
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Morfe , Büff. Hijl. Nat,

torn. XIII. pag. 169. tab. 55,

Woond in zee by N. America.

Zeekoe 2. Met ingeflooten hondftanden *.

(Manati.) Lamatin, Buff 4 Hijl. Nat.

torn. XIII. pag. 169. tab. 58.

Woond aan den mond der ri-

vieren in Afia en America.

VI. LUYAARD. Geen voortanden.

(Bradypus.) De fnytanden Homp, langer

dan de kiezen , alleen ftaan-

de.

V. Kiezen, die ftompzyn.

Het Jigchaam zeerhairig.

Drievingeri* 1. Luyaardt, ir.et drie vingeren, en

ge een korte ftaart *.

(TridaÜy- 4i> Buff. Hijl. Nat. torn»

lus.') XIII. pag. 27- tab. 6. 7.

Woond in Z. America.

Tweevinge- 2. Luyaardt met twee vingeren, en

rige geen ftaart. Zinau, Buff.

Hijl. Nat. torn. XIII. p. 27*

tab. 2.

Woond in Brazil,

zon-
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Vyfvingeri- A. Luyaardt zonder ftaarc
, depooten

ge met vingeren.

B-ngaallche Luyaarizoort

VosMi Befchryv.

Woond in Bengalen.

VIL MIERENEETER. Geen tanden. Eenêfpit

(Myrmecophaga.) ronde Tong, die hy

kan uitfleeken, de mond

tot eene fnuit uitgerekt.

Het ligchaam zeer hai-

rig.

Twee vinge- 1. Miereneeter, met twee vingerige

rige yoovpooten , en vier vinge-

(Bidactyïa.) rige * agterpooten. FéurmiU

Her, BüFF, Hifi, Nat. toni.

X. pag; 67 tab. 30. The lit-

tle anieater, E d w. Glean. I.

pag. 20.

Woond in America.

iDrievinge- 2. Miereneeter , niet drie vingeren

ri r;e aan de voor, en vyf aan de

(rTridaïïyh.) agter-vingeren *.

Woond in America.

Ruigftaart 3. Miereneeter, met vier voorvin-

ge-
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{Jubata.) geren, en vyf agter vinge-

ren, en een lang gebaarde;

ftaart *. Tamanoir, Buff.

Hifi. Nat. torn. X. pag. 67.

tab. 29.

Woond in .America.

Kaalftaart. 4. Miereneeter, met vier en vyfag-

( Tetradaiïyla.*) ter-vingeren , de ftaart kaal *.

Tamandua , Buff. Hist. Nat,

torn. X. pag. 67.

Aardvarken (A) Miereneeter, met hangende

ooreü , en eenen dikken

fnoet *. Pall. Mifcell. Zool.

pag. 64.

Woond aan de Gaap.

VIII. SCHUBHAAGD. Geen randen.

(Manis.^) Een Spilronde tong, die

hy kan uitfteeken.

Het ligchaam met fchubben

dekt.

Vvfvinge:i- 1. Schubhaagdisch , met vyf vinge-

rige ren*. Pangolin , Büff. Hifi.

(Pentadaiïyla) Nat. torn. X. tab. 15. p. 80.

Woond in Ooit-Indien,

met

/
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Viervinge- i. Schubhaagdisch
, met vier vingé*

rige ren, [de pooten vanonder

hairig*.] Phatagin, Buff.
Nat. torn. X. pag. 83. tab.

Woond in Zuid America.

IX. SCHILDVERK. Veele kiezen, geen voortan-

den of hondstanden. Het

lichaam, met een beenig

fchiid geharnast, dat met

tanden onderfcheiden is.

Cirquencon 1. Schildvarken, met een in drien

(Uniciniïus.) verdeeldt fchiid en vyf-

vingerige voeten, Cirquen-

con, Buff. Hifi. Nat. torn.

X. pag. 100.

Woond in America

Apar
l

2. Schildvarken*, met drie banden I

(Tricinttus.) en vyfvingeren, Seb. Schat

L

I. tab. 38. f. 23. Buff. Hifi.

torn X. pag. 95.

\ Woond in America.

Vierhand '3. Schildvarken, met vierbanden.

[NB.
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(Quadricin* [NB. Dit is alleen uiü een aan-

eengelymde fchaal , die Fa*

bius Columna gezien heeft

,

en daar noch Hukken aan

ontbreeken, opgemaakt, en
is dus waarfchynlyk niet in

weaen.]

Ëncotibert 4. Schildvar ken-, met zes banden
,

(Sexciniïus.) en vyf vingeren *.

Bvtt.Hift.Nat. tom.X.tab.4a,

Woond in America.

Tatuè'ta 5.

(Septemcin-

ttus.)

Cachicame 6.

(Novemcin-

Stus.

«-
j tiiet zeven banden,

en vier vingeren *.

BuFfr. Hifi. Nat. torn. X*

Pag. 97-

Woond in America.

[NB. Deze heeft agt banden.]

—— met negenbanden,

viervingerige voor - en vyf-

vingerige agtervoeten.BuFF.

Bijl. Nat. torn. X. tab. 37.

pag. 98.

Kabaffou (A) — , met twaalf banden,

C ca
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IIL WILDE DIEREN.
De voortanden kegelagtig. De hondstanden

lang. De kiezen puntige kegels. De

Pooten met fcherpe kromme nagels.

QDe mond met knevel -hairen.*)

X. DE ZEEHOND. Zes boven voortanden , die

(Phoca.) evenwydig ftaan.

zyn.

Een Hondftand van boven

van de voortanden, van

onder van de kiezen af-

ftaande.

Vyf of zes drie hoekige

kiezen.

en vyfvingeren. Bu ff o tc

Hifi. Nat. torn. X. tab.

40. 41,

Woond in America.

IV. Onder voortanden, die

evenwydigj en wat ftomp

[D.
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[De voorvoeten zonder

dye of fcheen.

De agter voeten verbreed,

en als in eene vin zaa-

men loopende.

Het Ligchaam lang.]

De Zeehond i. ZEÈHONDmetooren. Pboque, Buff.

(Urfma.) Bijl. Nat. tom. XIII. tab. 53.

Woond in de Noordzee.

Zeeleeuw 2. ——— , met een van vooren ge.

(Leonina.) kuifde kop. Buff. Hifi,

Nat. tom. XIII.

Woond aan de ftraat Magel»

lanes.

Zeekalf 3. , met een glad hoofd zon-

(VitulinaS) der ooren.

Woond in deEuropifche Zee,

XI. HOND. De boven voortanden zes , de zyling-

(Canis.) fche langer, van elkander afftaande.

De ander voortanden, zydelingge*

kwabd.

De hondftanden krom ; en alleeft

ftaande > zes kiezen of zeven.

C 2 HoNDy
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Huishond, n Hond, met eenftaart linksom ge-

(Familiaris.) gekruld *

a Huishond , met opftaande oo-

ren. Buff, Hifi. Nat. tom,

IV. tab. 28.

b Hond met hangende ooren,

een bafterd nagel , aan de agter-

pooten.

Braque de Bengale, Buff. i-

bid. tab. 34.

c Bloedhond met hangende koo^

nen , en een dik ligchaam. Do-

gut de forte race, Buff. ibid.

tab. 45.

d Waterhond , met gekroeft

hair als een Schaap.

Barbet , Buff. ibid. tab. 37. 38.

e Schoothond,^ eenEekhoorn.

Bicbon
9

Buff. Hifi. Nat. i-

bid. tab. 44.

f. Dashond , met een lang lig.

chaam, kromme pooten, en

hangende ooren. Bas/et
9 Bvft.

Hifi. Nat. ibid. 35.

g Spoorhond, met een geknot-

te Haart; Cbien Courant, Buff.

ibid. tab. 33.

Turk-
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h Turkfche Hond, naakt zon-

der hair.

Hond 5 met een na de regterzyde

gekromde ftaart *. Loup,

Buff. Hifi. Nat. torn. 7. tab. 1.

Woond in de Boffchen van

Europa.

a Zwarte Wolf. Buff, Hifi. Nat.

torn. IX.

Woond in Kanada.

b Wolf van Mexico. Buff. Hifi,

Nat. torn. XV.

Woond in Nieuw Spanje.

— , met een regte ftaart , die ge-

ringd is
, metopftaande hai-

ren aan den hals, naakte

ooren, en vier vingeren

aan de voorvoeten *. Buff.

Hifi. Nat. torn. IX. tab. 51.

Woond in Africa.

1

, met een regte ftaart, met

een witte punt*. Renard,

Buff. Hifi. Nat. torn. VIL

tab. 4.

C 3 Hond,
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5. Hond, met een regte ftaart met

een zwarte punt.

NB. Eene verfcheidenheid van den

Wolf,

6, —
5
meteen regte ftaart, de punt
van een coleur. Buff. Hifi.

Nat. tom. XIII, p. 142.

Jakhals

Bergkat 8,

(Mexicanus.)

Thous

, gezegd goud -Wolf. Chacal ,

Buff. Hift. Nvt. tom. XIII.

Pag- 135-

b Advie, Bupf. ihid.

Woond in het Ooften.

— met een kromme gladde

ftaart, een afch graauw lig-

chaam , met bruine banden

,

en roffe vlekken.

Seba> Schatk. I. Deel, tab.

42. Buff. Hift.Nat. tom. XV.

Woond in Nieuw Spanje.

— , met een neer geboogen

ftaart, het ligchaam grys,

de buik wit.

Woond in Suriname.

Hond,
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Wolfhond 10. Hond, met een rofle (laait, aan

(Corfac^ het begin en het einde

zwart. Vosmaer, Befchryv.

WoondinSiberienen Indien.

XII. KAT. De voortanden gelyk.

(Felis.) Drie kiezen.

De tong fcherp.

De nagels kunnen zy intrekken.

[Het Hoofd rond , het Ligchaam

gevlakt.]

Leeuw. i. Kat, met een verlengde, aan het

(Leo.) eind kwaftige ftaart , het lig-

chaam rosbruin *. Lion,

Buff. Hifi. Nat. tom. IX. p.

i. tab. i. 2.

Woond in Africa.

b Puma , Buff. Hifi. Nat,

tom. IX. p. 19.

Woond in America,

Tyger 2.— , met een lange ftaart , alle de

vlakken van het Ligchaam

ftreep gewyze. Tigre , Buff.

C 4 Hifi,
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Hift, Nat. tom, IX. pag. 57,

tab. IX.

Woond in Africa.

Panther 3. Kat, met een lange ftaart, debo
{Pardus.) venvlakken van onder ge-

ftreept • Panthere , Buff.

Hift. Nat. tom. IX. tab.

11. 12.

Woond in Afrika.

[NB. Van onder geftreept zegt Link,

ten onregte, dit Dier is ge-

lyk alle Tygers gevlakt.]

Jaguar 4. , met een middelmatige ftaart*

(Onca.) het ligchaam geelachtig , met

rondagtige hoekige vlakken.

Buff. Hift. Nat. tom, IX,

pag. 90. tab, 18,

Woond in America.

Kat Pardel 5. —— , met een lange ftaart , de bo-

[Pardalis.) ven vlakken geftreept, de

onderfte rond. Ocelot , Buff.

Hift. Nat. tom.. XIII. tab.

36 - 37-

Kat,
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Kleine Pant-(A) Kat, met een lange ftaart, een

hertje grys licghaam , met ronde

(Uncia.) zwarte kringen *.

Once , Buff. Hifi. Nat. torn.

IX. pag. 68. tab. 13.

Woond in Perfien.

Luypaard (B) , met een een lange ftaart , een

rosgeel ligchaam, en rings-

gewyze hoekige vlakken *

Leopard, Buff. Hifi. Nat.

torn. JX. pag. 68, tab. 14.

Woond in Guinea.

Margay (C)—— , met een lange ftaart, een

dofgeel ligchaam, dat ge-

ftreept, gebandeerd en ge-

vlakt is. Buff. Hifi. Nat,

torn. XIII. pag, 131. tab. 38.

Bifamkat (D)— , met een lange ftaart, met

een grysachtig geel lighaam,

met bruine vlakken. Bifam-

kat , Vosmaar , Befchryv.tdb.

VUL van de viervoetige

Dieren.

Woond aan de Kaap,

C 5 Kat,
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Wolf Ty < (E) Kat, met eenlang ftaart, een bleek

ger. geel ros ligchaam , met klei-

ne zwarte digt by elkander

ftaande vlakken.

Qimpard,BuFF. Hifi. Nat. torn.

XIII. pag. 131.

Woond aan de Kaap.

Kat. 6. — met een lange ftaart, die met

(Catus.) bruin gemengd is, het lig.

chaam met zwartagtige ban-

den, die in de lengte loo-

pen, de drie zylingfche , als

een flangentrek.

Chat, Buff. Hift.Nat. tom.

V. p. 137.

b Kat van Angora.
'

'

Los 7. ~ , met een korte ftaart , die aan

(Lynx.) de punt zwart is , de ooren

met zwarte hairtjes, Lynx,

Buff. Hifi. Nat. torn. IX.

tab. 21. pag. 108*

Serval (F)—— ,met een korte ftaart, het

ligchaam geel ros, met zwart

gevlakt.

Ser-
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Serval, Buff. Hifi. Nat.

tom. XIII. p. i2£

Woond in Indien.

Caracal CG)Kat, met een korte ftaart, het

ligchaam bruinros, de 00-

ren met pinceeltjes eindi-

gende. Caracal , Buff. Hift-

Nat. torn, IX. p. 1 19. tab. 24.

Woond in Arabien.

Cugua. (H) , met een lange ftaart, het

ligchaam geel ros, van on-

der wit *. Cougmr
y
Buff.

Hifi. Nat. tom. IX. p. 97.

tab. 19.

XIII. WEZEL. De voortanden zes, de middel-

(Viverra.) fte kleiner.

De kiezen meer dan drie.

De tong meeft met naar agter

leggende ftekels.

De nagels langs uitftekend.

Ichneumon. 1. Wezel, de ftaart aan 't begin dik,

allengskens verdunnende , de

dui-
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duimen watafftaande*. Mon-

goufia, Buff. Hijl. Nat.

torn. XIII- tab. 19.

Woond in Indien en Barba-

ryen.

Coati 2. Wezel , die ros is , de flaart met

(Nafna) witte banden. Coati, Buff.

Hifi. Nat. torn. VIII. pag,

163.

Woond in America.

Nanca 3. — , die bruinagtig is, met een

bruine flaart.

Woond in America.

Skunk 4,

(Putorius)

die bruinis, met viqr wit-

te banden op de rug *. Ca-

tesby Carol. JE tab. 62,

Conepate, Buff. Hifi. Nat,

torn. XIII. pag. 151. tab. 41,

Woond in America.

Quasje (A) - , die bruin is , met een

dunne bek, zwarte nagels,

een eenvoudige flaart. Seba,

I. tab. 42. fig. 1.

Coa~

1
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Coafe , Buff. Hift. Nat. torn.

XIII. pag. 154. tab. 39.

Woond in America.

Chunck. (B) Wezel, meteen bultige rug, een

wit ligchaam met drie zwar-

te banden, en een zeer bree-

de ftaart. Cincbe , Buff.

Hift. Nat. torn. XIIJ. pag,

pag. 149. tab. 40.

Woond in Zuid-America.

Mapurita. (C)— , met een losfe hairige

ftaart, het ligchaam witten

zwart gevlakt. Zorille , Buff.

ihid. pag. 42.

Zibetha. 5. —*, met een geringde Maart,

een asgrauwe rug met zwart

golfsgewyze gevlakt * Ci*

vette , Buff. Hift. Nat. torn.

IX. pag. 129. tab. 31.

Woond in Ooft- Indien, en

America.

b Zibeth, Buff. HisU Nat.

tem. IX. p. 131. tab. 34»

We-
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Genetta. 6. Wezel, met een geringde flaart,

een geelros ligchaam , dat na

het zwart held. Genette,

Buff. Hift. Nat. tom. IX.

tab. 36.

Fosfana, (D) , uit grys, zwart en ros

gemengeld , met vier zwar-

te banden aan de voorzyde.

B

u

ff. tom. XilL pag. 87.

tab. 21.

XIV. FRET. VJ. Boven voortanden , die recht

op (laan
,
fcherp zyn , en van

elkander afftaan.

VI. Onder voortanden dieftomp

zyn , digt by elkander , en

twee naar binnen. De Tong

glad.

[De bek kort en Homp.

De pooten kort, de ooren

rond.

Amerikaanfche 1 .Fret, met gepalmde voorpooten,

Otter die hairig zyn, de ftaart J

(Lwfra.) van hetLigchaam lang. Loutre

de
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de Canada, Buff. Hifi. Nat,

tom. XIII. p> 165. tab. 45.

Woond in Noord America.

Ottër 2. Fret, met gepalmde voorvoeten,

(Latria) die naakt zyn, de Haart half

zoo lang als het Ligchaam.

Loutre , Buff. Hifi. Nat. tom.

VIL p. 63. tab. 11.

Woond in Europa.

Klein Ot- 3.

tertje.

Galera,

Veelvraat. 5,

(Guk)

, met gepalmde voorpooten,

die ruig zyn, en een witte

bek.

Woond in Finland.

, met gefpleeten poolen ,

zwart van onder, aan den

hals een driehoekige vlak.

Galera, Browne, Jam. pag.

485. tab. 49. fig. 1. Tayra 9

Buff. Hifi.Nat. tom.XV. n. 5.

Woond in Jamaica en BrafiL

, met gefpleeten pooten , een

ros lyf, het midden van de

rug zwart. Edw. Hifi. of

Brids,
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Birds, pag. 103. tab. 103,

Gtouton, B ü ff. Hifi. Nat.

torn. XIII. p. 145.

Woond in Siberien.

••

Marter 6. Fret, met gefpleeten voeten, het

{Mart es.*) ligchaam zwartagtig ros, eii

een bleeke keel *. Fouine,

Buff. Hifi. Nat. tom. VIL

p. 76. tab, 18.

Woond in Europa,

b Marte , Buff. Hifi. NaL
tom.XW. p. 90. tab. 20.

Bonzem 7. , met gefpleeten voeten , het

(Putorius.) ligchaam geelagtig zwart,

mee witte ooren en bek

Putois, Buff. Hifi. Nat.

torn, VIL p. 95. tab.

Woond in Europa,

Fret

{Ftiro.)

die geelagtig wit is, metroo-

de oogen *. Furet , Buff,

Hifi. Nat. torn. VIL pag*

101. tab. 24.

Woond inAfrica [en Spanje.]

Fret,
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Zabeldier 9, Fret, met gefpleeten voeten, het

(Zïbellina)* ligchaam cafhnje bruin; het

voorhoofd witagtig, de keel

afch grauw *, Zibelline , Buff,

Hifi. Nat. torn, XIII. p* 160.

Woond in Allen, Tartarien,

Sibcrien.

Hermelyn- 10. Fret, met gefpleten pooten,ën

tje een zwart puntje aan de

(Erminea.j ftaart *. Hermine, Buff.

Mijl. Nat. tom. Vil. pag.

116. tab. 31.

Woond in Noord Europa >

en Afia.

Potto (A) Fret, met witte zamen gedruk-

te witte nagelen,het ligchaam

geelachtig grys. Potto Wezel

Vosm. Befchryv. tab. IX. der

viervoetige.

Woond in America

NB. Dit geflagt is zoo na vermaagd-

fchapt aan het voorige , dat zy

beter een geflagt te zaamen zou-

den uitmaaken. Edoch de Heer

Linnaeus het geflagt der Viver-
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ra, van dat der Muftelce affchci-

dende, heb ik voor yder een by-

zonderen geflagts- naam moeten

nemen.

XV. BEER. Zes Voortanden van binnen uitge-

(Ursus.) hold , en overshands ftaande.

Zes onder voortanden, de twee

zylings langer en gekwabd.

De hondstanden kegelagtig.

Vyf of zes kiezen , de eerfte na by

de hondftanden.

De tong glad.

De neus uitfteekend.

Het oog met een knipvlies.

De fchoft met een krom been.

Beer i. Beer, met een korre ftaart* OurA

(Urfus.) Buff. Hifi. Nat. torn.VUL
p. 122. tab. 31 ;

3a.

Das , met de Haart eencoleurig,

het ligchaam van boven as-

grauw, van onder zwart,

een zwarte band door oo-

gen en ooren *. Blaireau,

Buff.

\
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Buff. Hifi. Nat. torn. VI.

pag. 49, tab. 7. Uiigez. ver-

hand. VIII. p. 362. tab. 56.

Woond in Europa.

3. Beer , met een geringde ftaart 5 en

een zwarte band door de 00-

gen *. Buff. Hifi. Nat.

torn. VIII. pag. 1Ó7. tab»

42. f. 1.

Woond in America»

, met een lange ftaart , roeft-

coleurig ligchaam , bruine

bek , voorhoofd en zyvlak.

Edw. Hifi. ofBird. 103. tab.-

103.

Woond aan Hudfonsbaay.

XVI. BUIDELRAT- Tien boven voortanden.

(Didelphis.) Zeven onder voortanden

,

de twee middelfte korter

De hondftanden lang.

De kiezen gekarteld.

De tong hairig.

Een zak aan den buik.

Racoon

(Lotor.)

Beer van 4.

Hudfons baay

(Luscits.)
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Buidelrat, i. Buidelrat, met agt tepels in de

(Marfupia- zak *. Sarigua, Buff. Hifi,

lis.') Nat. torn. X. pag. i o 8. tab. 4$.

Woond in. America.

Philand-T. 2. Buidelrat, met de flaart aan het

begin hairig, hangende ooren,

en oortepels *.

NB. Dit is het mannetje van de voo

rige.

Woond in America.

Zakrot 3. , met een halve hairi-

(Opojfum.) geltaart, twee borften , bo-

ven de wenkbraauwen ecu

bleeke band *. Seba, I.tab.

36. f. 1,2.

NB. Deze is dezelve zegt Buff. als

No. 1.

Bofchrat 4. —— —
, met een half hairige

(Murina.*) ftaart , en zes tepels *. Mar-

mofe, Buff. Hifi. Nat. torn.

X. pag. 131. tab. 52, 53.

Woond in America.

NB. [Deze heeft geen zak.]

Bui-
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Rugdrager 5. Buipelrat 5 de Haart aan het be-

(Dorfigera.) gin hairig, langer dan het

ligchaam , ftompe vingeren *.

Seba, Schatk. I. pag. 49.

tab. 31. fig. 45. Merian,

Surin. 66.

— , met dunne door-

zigcige ooren, een ftompe

bek, een witte buik *. Buff.

Hift. Nat, torn. X. pag. 159.

tab. 55.

Woond in America.

CajopoHn (A)

Oofl-Indi- (B) . , met de ftaart aan

fche het begin hairig, het ligchaam

geelachtig, wit in het man-

netje, hanzen Coleur, met

een zwarte ftreep over den

rug , in het wyfje *. Pbalan-

ger, Buff. Hifi. Nat. torn,

XIII. pag. 53. tab. 11 , 12.

Dierk. Mengelw. I. D. 5-ftuk

bl. 26.

Woond in Amboin^.

p 3 Zes
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XVIII. MOL. Zes boven voortanden.

(Talpa,) Zeven onder voortanden.

Een hondftand, die groot is, en

zes kleine.

[De voorpooten breed als han-

den.]

Geflaarie 4. Mol, met een ftaart, en vyf vin-

(Caudata.) geren * Taupe
9
Buff. Hifi,

Nat. torn. VIII. pag. 41.

tab. 12, Seba, Schath I. D.

tab. 41. fig. 1 4,

b Witte Mol *,

Woond in Europa.

Afiatifche 2. —~, zonder ftaart , met drie vin-

(Jtfiatica.) geren*. Veelcoleurige Si-

berifcbe Mol. Seba, Schath

L D. pag. 5. tab. 32.% 4,

5. Buff. Hifi. Nat. torn,

VIII. pag. 44.

Woond in Afien, en Siberien,

Purpere (A) , die donker purper is , Seba ,

Schath L p. 5.

Woond in Virginien.

Mol J
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Roode (B) Mol, die rood is. Seba , ibid*

Woond in America.

Gevjakte. (C) Mol, die zwart gevlakt is.SEBA 5 51,

Woond in Ooft- Friesland.

XVIII. SPITSMUIS.

(SOREX.)

Gekuifde

(Crifiatus,)

Kleine

(Minuta. )

Twee gefpleeten boven

voortanden.

Zes van onder $ de twee

middclile korter.

Verscheiden hondftanden.

[Het opperkaakbeen lan-

ger, dan hetonderfte

[Het ligchaam kort en dik.]

ï . Spitsmuis , met gekwabde neusgaa-

ten *
, en een korte Haart *

Woond in Penfylvanien.

[Deze zeer zeldzaame zoorc maakt

den overgang van de Mol tot den Spits-

muis
,

zy gelykt eer een Mol dan

een Spitsmuis , ik heb dezelve in liet

beroemde Cabinet van den [Heer Van

der Meuten te Amfterdam gezien,]

—— , met een zeer lange

bek, en geen flaart.

Woond inSiberien.

D 4 Spits-
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Virginiaan- 3. Spitsmuis, met gepalmde witte

fche pooten , en een korte ftaart,

(dquatieus.) die wit is. Zwarte Mol van

Fïrgimw. Seba , Schatk. I).

I. pag. 51. tab. 32. fig. 3,

Woond in Virginien.

Javaanfche 4. , met een middelmatige

(MurinusJ) ftaart , bruin ligchaam , de

pooten en ftaart afchgrauw.

Woond in Java.

— , met een middelmatige

ftaart, het ligchaam vanon»

der witagtig. Muferaigne 9

Buff. Hifi. Nat. torn. VIII.

pag. 29. tab. 10.

Woond in Europa.

— , die zwart is , en var*

onder geelachtig afchgraauw,

Buff. Hijt. Nat. torn. VUL
pag. 31. tab. 11.

Woond in Frankryk.

Brafiliaan- (B) — 3 met een korte ftaart 5

fche bruin ligchaam, met drie

Êwartf

Gemeene 5.

(Araneus.}

Waterfpits fA)

Eauis,
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zwarte banden. Buff. Hifi.

Nat. tom. XV. p. 43. n. 19.

Woond in Brafil.

XIX. STEKELVARKEN. Twee van elkander af.

(Erinaceus.) ftaande voortanden.

Twee nader by een

liaan de onder voor-

tanden.

Twee agterleggende

hondstanden.

[Het ligchaam met

fcherpe pennen.

Egel 1. Stekelvarken, met ronde ooren

(Eurepeus.') en een gekuifde neus * He-

rifion , Buff. Hifi- Nat. torn,

VIII. pag. 15. tab. 6

Woond in Europa.

Amerikaan-

fche

(Inauris.)

2. ~ r- , zonder ooren,

witte Egel. Seba, Schatk. I.

Deel p. 78. tab. 49. fig. 3.

Tanrec , Buff. Hifi Nat. tom.

XII. p, 215. tab. 13.

Woond in Madagefcar.

P 5 Ste.
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vanMalacca3. Stekelvarken, met hangende oo-

ren. Seba, I. Deel pag. 81.

(Malaccenfis.) tab. 51. fig* 1.

Woond in Afien.

IV. KNAGENDE DIEREN.
Twee boven voortanden, geen hond/landen.

XX. YZERVARKEN. Twee boven voortanden,

(Hystrix.) die fchuinfch geknot

zyn.

Agt Kiezen.
(

Het ligchaam met lange

pennen.

Gekuifde 1. Yzervarken, met vier voor en vyf

(Crifiata.) agtervingers , het hoofd

gekuifd, de ftaart kort *

Porc-epic, Buff. Hifi. Nat.

tom.XII. p. 189. tab. 54,55.

Woond in de warme deelen

van Europa en Afia.

YZER-
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Grypflaart 2. Yzervarken, met vier vingerige

(Prehenfilis.) voeten,een lange naakte gryp-

flaart *. Cauendou, Buff.

Hifi. Nat. toiii. XII.p. 196.

tab. 57.

Woond in Indien.

, met vier voor, en

vyf agter vingeren, de rug

alleen met ftekels *. Edw.

Birds, 52. tab. 52. Urfon ,

Buff. .Hifi. Nat. torn. XII.

pag. 199. tab. 58.

Woond in Canada.

Langftaart 4. , met vyf vingerige

Qdacroura.') voeten , een zeer lange ftaart,

ingeknotfte pennen. Seba,

Schatk. I. D. p, 84. tab. 52.

fig. 1.

Woond in Afia.

NB. Deze is dezelve m©t de voorige

zoort.

Scherprug 3,

(Dorfata.)

XXI. HAAS. Twee voortanden, de bovenflever-

(Lepus.) dubbeld, de binnenfte kleiner.

[Eene
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[Eene ronde kop , en lange ooren

;

ruige pooten.]

Haas ï. Haas, met een korte fhart, de oo-

(Timidus.) ren aan de punt zwart *.

Lievre, Buff. Hifi. Nat . torn,

VI. p. 87. tab. 30.

b Witte Haas,

Woond in Europa,

Konyn, 2, —?— , met een korte ftaart, en

(Quniculus.) naakten ooren *. Lapin
y

Buff. Hifi. Nat. torn. VI,

pag. 1 14. tab. 42.

b Konyn van Angora , tab.

45» 46.

c Geftreept afchgraauwKo-

nyn, tab. 44.

d Tam Konyn , tab. 43.

Woond inEuropa. b inSyrien,

Kaapfch 3,— , met een ftaart, zoo lang

(Capenfes.') als het hoofd, en roode poo-

ten *.

Woond aan de Kaap.

Brefilifch. 4. , zonder Haart. Tapeti, Buff.

Hifi,
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(Brafilienfes.)

57

Hifi. Nat. torn. XV, p. 44.

n. ai*

Woond in BraziL

XXII. BEVER. De bovenfle voortanden ge»

(Castor.) knot, en met een dwarsfe

hoek uitgehold.

De ftaart plat.

Bever. 1. Bever, met een eyronde platte

(Fiber.) ftaart * Cajlor , Buff, Hifi.

Nat. torn. VIII. pag. 138,

tab. 36.

Woond in Europa, Afia ?

America.

Desman 2. —— , met een lange Haart, die

QMofcbatus.') plagtigtig lancctsgewyze is,

de voeten gepalmd. Onda-

tra, Buff. Hifi. Nat. tom.

X. pag. 1. tab. 2.

Woond in Rusland.

Ondatra 3.

(Zihtbicusï)

, met een lange zaamen ge»

drukte ftaart 5 en gefpleeten

voe-
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voeten. Buff. Hifi. Nat,

torn. X. p. i. tab. i.

XXIII. MUYS. De onderftc tanden elsgewyze.

Guineeich i. Muis, zondert Haart, met vier-

biggetje vingerige voorvoeten , en

(Porcellus,) drie vingerige agtervoeten*.

Cochon d'Inde,BuFF. Hifi. Nat.

tom. VIII. pag. i. tab. i.

Edw. Glean. tab. 12194. tab. 2.

Woond in Brazil.

Kaapfch (A) — , zondert (taart, met drie

Mor-meldier voorvingers , en twee en

(CaviaCapen- een halve agtervinger; en

fis.) ronde ooren *. Cavia Capen-

fisj?ALLAs,MifceüafiZafll. pag.

36. tab. 3. Kaapfch Mor-

meldier, Vosm. Befchryv.

Woond aan de Kaap.

Aperea (B) — , zonder Haart, met ronde

ooren. Buff. Hift. Nat .tom

»

XV. pag. 43. n. 20.

Woond in Brazil

Muis>
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Aouti 2. Muis, met een korte ftaart , vier

voor, en vyf agtervoeten,

en een geele buik.

Buff. Hifi. Nat. toni. VIII

tab. 50.

Woond in Brafi!, Guajane,

Suriname,

Javaanfche 3.

(Leporinus.)

met een korte ftaart, vier

vingerige voor, endrie vin-

gerige agtervoeten , een wit-

te buik, Javaanfche Haas
,

Catesb. Carol III. tab. 18.

Woond in Java, Sumatra.

Zifel 4.

(Citellus,*)

Leming 5,

(Lenmiis.)

, met een korte ftaart, eea

ligchaam zonder ooren. Zi-

sel , Buff, Hifi. Nat. torn.

xv
- P^g- 35-

Woond in Ooftenryk, Bo«

heemen, Bolen.

, met een korte ftaart, vyf-

vingere voeten , en een zwart

en ros gevlakte ligchaam,

Bupf. Hifi. Nat. torn. XIII.

pag. 162.

Woond in Lapland.

Muis,
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Cabiai (C) Muis, zonder flaart, met drie

voor en drie agter vingeren,

korte ronde ooren , en een

dikke kop. Buff. Hifi. Nat.

tom. X1L pag. 179. tab. 52*

Woond in America.

Paca

Marmotta 7.

(Mormeldier.)

Americaan- 8,

fch mormel-

dier

(Monox.')

, met een korte ftaart, vyf

vingerige voeten , de zyderi

geelgeftreept *. Paca, Buff.

Hifi. Nat. X. p. 122. tab. 43.

Woond inBrafiil.

, met een lange dikhairige

ftaart, ronde ooren, en bul-

tige k&dkensMarmotte , Buff*»

Hifi. Nat. tom. VIII, pag.

109. tab. 28.

- , met een lange matig hairi-

ge ftaart, een afebgraauw

ligchaam , ronde ooren , vier

vingerige agter voeten.EDW.

Birds. 104. tab. 104.

Woond in America.

Bobak. (D) Muis , met vyf voor en vier ag.

ter
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ter vingeren , en een hairigé

korte flaart. Bobac , Buff,

Hifi. Nat. torn. XIII. pag,

74. tab. 19.

Woord in Poolen.

Mamfier 9. Muis 5 met een middelmatige ftaart*

CCricetiis.) ronde ooren, het ligchaam

van onder zwart , de zyden

met drie witte vlakken *„

Hamfter, Buff. Hifi. Nat.

torn. XIII. pag. 69. tab. 15*

Woond in Duitfchland.

Aardmüis 10.

(Terreftris.)

— , met een matige ftaart,

die wat hairig is , vier voor

en vyf agtervingeren , dé

ooren kort *. Catnpagnol,

Buff. Hifi. Nat. torn. VIL

pag. 186. tab. 47.

Woond in Europa.

Waterrot ii e— met een lange haïrige

(tfqUaticusï) flaartj en gepalmde agter-

voeten. Rat d'eau, Buff.

E Hifi,
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Hifi. Nat. tom. VII. pti§

169. tab. 43.

Woond in Europa.

Rat 12. Muis, met een lange byna naak-

(Rattus.) te ftaart , vier voorvingeren

en een nageltje, vyf agter

vingeren *. Rat , Buff.

Hifi. Nat. torn» VIL pag.

135. tab. 36.

Woond in Europa.

Muisje 13. — , met een verlengde naakte

(Mufculus.*) ftaart, vier voor, en vyf ag-

tervingeren , en een ftompe

duim *. Souris, Buff. Hifi.Nat.

tom. VII. pag. 150. tab. 39.

Woond in Europa.

- , met een hairige ftaart , een?

ros ligchaam , een witagti-

ge keel , de agterfte duimen

ftomp *. EDW.Glean. tab. 266.

Mufcardin, Buff. Hifi.' Nat.

tom. VIII. pag, 95. tab. 26.

Woond in Newjork.

Muis,

Hazelmuis 14. —
(Awllanaru

us.)

I
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Èikëlmuis 15. Muis, met een lang hairigcftaart*

(Quercinus.) een zwarte vlak onder de 00

•

gen. Lerot , Buff, Hift.

Nat.töm.VllL p> 89. tab. 25;

Wöond in Duitfchland.

Grauwe i 6.

(Gregarius.)

wiens ftaart driemaal kor-

ter is dan het ligchaam , en

het ligchaam wathairiggrys^

de buik en pöoten win

Woond in Duitfchland *

Zweeden.

Bdfehmuis 17.

Striatus i8«

— , met een middelmatige

ftaart, vier voor en vyf ag-

ter vingeren, een grys lig-

chaam met zwarte hairen,

een witte buik. Mulot,

Buff. Hift. Nat. torn. VIL

pag. 158. tab. 41.

Woond in de Tuinen 5 en

Bofchen in Europa,

met een middelmatige *

byna naakte ftaart., met vier

voorvingeren , eri vyf stgtër-

vingeren , met geflipte ftree-

E s pin
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pen op hetligchaam. SébA|

Schatk. II. p. 22. tab. dli

fig. 2.

Woond in Indien.

Akkermuis (E)— , met een ftaart, half zoo

lang als het ligchaam , dat geel

is , de buik en pooten grys,

een zwarte ftreep van het

hoofd tot de ftaart. Pall.

Reiz. I. pag. 454.

Woond in Siberien.

Kleine (F) met een langhairige ge-

ringde ftaart, het ligchaam

geelgrys , van onderligt grys

Pall. ibid.

Woond in Siberien.

Langpoot 19.

(Longipes.)

met een lange hairige

ftaart, vier voor, envyfag-

tervingerige , zeer lange dy-

en. Daman lfrael, Buff.

Hifi. Nat. torn. XIII. pag.

79;

Woond in Syrien , Phenici-

en, Arabien.

Mms t
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Springer ao. Muis, met een langeftaarc met

een kwast , zeer lange agter

en zeer korte voorpooten *

Edw. Birds, «219. Al la-

mand. by Buff. tom. XV,

tab. 7.

b Springend Konyn Com*

ment Petropol. 1760. Alag,

tage.

c Tarjier
5 Büff. Hifi. Nat.

tom. XIII, pag. 51. tab.10.

Woond in Indien.

Vliegende ar,

(jPolans.')

-* , met een lange ftaart , vier

voor, en vyf agtervoeten,

het vel ter zyden uitge-

fpreid. Edw. Birds 5 191.

tab. 191.

Woond in Virginien, Mexico*

XXIV. EEKHOORN. Twee voortanden, debo-

(Sciurus.) venfte wigsgewyze.

De onderfte plat.

[De ftaart breed uitge«

fpreid en lang.]

E 3 Eek-
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Gemeene i Eekhoorn, metooren, die aan de

(Fulgaris.') tippen losfe hairtjes heb-

ben , vier voor en vyf agter

vingeren *. Ecureuil, Buff.

Hift. Nat. torn. VII. pag,

123. tab. 32.

Woond in Europa.

Zwarte 2. Eekhoorn, die geheel zwart is *.

Catesby. Carol. II. p. 73.

Woond in America.

NB. Deze zegt de Heer Buff. Hift.

Nat. torn. X. p. 54. is een ver-

fcheidenheid der voorige.^

—— , uit Virginien die a-

fchgraauw is * Petitgris ,

Buff. Hift. Nat. torn. X,

p. 52. tab 25.

Woond in Noord America.

—
a met ronde poren, een

geel ligchaam , en vyfviri-

gerige voeten.

Woond in America.

Geteefeende.5. b 11 die grys i$, met drie

GraauwEon 3.

(fönereus.)

Geeie 4.
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(Palmarum.)

67

geelagtige ftreepen, deltaart

met witte, en zwarte ban-

den. Palmifte , Buff. Hifl,

Nat. torn. X. p. 58. tab. 26.

Woond in Afia, Africa en

America.

Gebandeer- 6. Eekhoorn, die bruin is, met vier

de witte in de lengte loopende

(Getulus.) banden *. Barbaresque , Buff,

Hifi. Nat. torn. X. pag. 58.

tab. 27.

Woond in Africa en America.

Geftreepte 7.

(Striatus.)

" , die geel is , met vyf

bruine banden. Edw. 181.

Catesb. Carol II. p. 75. tab,

75. Suufe , Buff. Hifi. Nat.

torn. X. p. 58.

Woond in Noord-America,

Breedftaarti-8.

ge Rat.

(Glis )

Geelbuik 9.

{Aefluam.)

, die grys is, van on-

der wit.

Woond in Zuid Europa.

, die grys is, van on<

der geelagtig.

Woond in Suriname.

Ë 4 Eek-
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Vliegende ?o. Eekhoorn, met uitgefpreide zy«

(iTolans.) den vliegende , met een ronde

ftaart * Polatouche , B v f f. Hijt.

Nat. tom. X.pag. 43. tab. 21-- 23.

Woond in America.

Springer 11. -— , met uitgefpreide zy-

QSagüta.) den vliegende
,
plat lancetge»

wyze. PALL.Mifcfll Zool. pag*

54. tab. Vl. fig. i, 2. Ooftin-

difche Eekhoorn. Vosm. Be*

fchryv.

Woond in Java,.

XXVI, NAGTVLIEGER. Twee voortanden , de

(Noctilis.) bovenfte fcherp
%

de onderfte twee-

kwabbig.

De neusgaten wat

voor uufteekende,

rolrond? en dicht

by elkander,

Vliegende 1. Nagtvlïeger , met de onderfte

Haas. lip wrattig.

(4memanm.) Woond in America.
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[NB. Deze is een waare Vleermuis

,

nergens in van de andere voor-

gemelde verfchillende.]

V. HERKAAUWENDE DIEREN.

Geen boven voortanden, van onder zes. of

agt , zeer ver van de kiezen geplaatft.

De pooten gefpleeten en hoeven. De

Borften in de Liesfchen.

XXVI. KEMEL. Geen Hoornen.

(Pamelus. Zes fpathelsgewyzg beneden

voortanden.

De hondftanden 'er van af-

ftaande, drie van boven,

twee van onder.

E)p bovenlip gefpleeten.

[De hals lang, het ligchaam

wollig.]

Promedaris 1. Kemel, met een bult op denrug*,

E 5 Drc
:

-

1
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(Dromeda-

rius.)

ZOOGENDE DIEREN.

Dromedaire. Buff. Hifi. Nat.

torn. XI. pag. 85. tab. 9.

Woond in Africa.

Kemel 2. Kemel, mee twee bulten op den

(Bactrianus.*) rug * Cbameau, Buffon,

Hifi. Nat. torn. XI. p£g. 85.

tab. 22,

Woond in Afrika.

Glama. — , mee een effen rug, en

een bult op de borst. Lama%

Buff. Hifi Nat. torn. XIII-

p. 20.

Woond in America.

Peruviaanfch 4,

Schaap

(Taco's.)

— , met een wollig [bloed

rood] Ligchaam, zonder bul-

ten. Taco , Buff. Hifi. Nat.

torn. XIII. p. 20.

Woond in Peru.

XXVII. MUSKUS DIER. Geen Hoornen. De

(Moschus.) flagtanden van bo-

• ven uitfteekende.

\
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MuskusDieri. Muskusdier, met een zak aan den

{Mofchiferus.) navel. Mufc. Buff. Hifi.

Nat. torn. XII. p. 169.

Woond inTartarien.

Jufferbokje. 2. — meteenbultagtigever-

(Grimmia,) hevenheid op het hoofd*.

Antilope, Grimmia. Pall.

MifcelL Zool, p. 1. tab. i e

Spicil. Zoel, p. 38. tab. 3.

Juferbokje , Vosm. Befchryv.

Crimme , Buff. Hifi. Nat.

torn. XII. p. 144.

Woond in Africa.

NB. Deze is een Hartebok 5 zio ge-

flagt.

— , met pootjes dunner

dan een vinger *. Chevrotain>

Buff. Hifi. Nat. torn., XII

pag. 145. tab. 44.

Woond in Africa,

XXVIII.HART.Vaüe tanden, jaarlykfch afvallende

(Ceruis.*) met een dun vel gedekte hoorens.

Ze~

Guineefch 5. —

r

Rheetje

(Pygmaeus,)
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Zeven onder voortanden, geen

hondftanden,

[Lange Hals en pooten, korte

ftaart.

GirafFa i. HART,metzeer eenvoudige Hoor-

(Carmelopar- nen, de voorpooten zeer

\4aKs.) lang. Giraffe , Buff. Hifi.

torn. XIII. pag. n. tab. i,

Woond aan de Kaap.

Eland 2. — met gepalmde hoornen, en

(Alce.y een krop aan de keel. Elan.

Buff. Hifi. Nat. torn, XII.

pag. 47. tab. 27.

Woond in Europa, Afia 5

America.

Hart 3. — , met takkige hoorens, die ge-

(Elaphus,) heel fchilrond zyn , en krom

Buff. Hifi. Nat. torn. VI.

tab 5. 12. Cerf.

Rendier

(Tarandus.)

, met kromme getakte hoorens

die fpilrond zyn , en aan de

toppen gepalmd. Renne f

Buff. Hifi. Nat. torn. XII,

P- 45*
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p. 45. tab. 11. torn. XV.

p. 52. tab, 4.

Woond in Lapland.

Damhart 5. Hart , met kromme getakte plaat-

(Dama.) te hoornen, de toppen ge-

palmd, Buff. Hifi. Nat. torn,

VI. pag. 49. tab, 19.

Woond in Europa.

Rhee 6. — met recht opfhande kleine

(Capreolus.) takkige hoorns, de toppen

gevorkt*. Buff. Hifi. Nat.

tom. VI. pag. 64. tab. 24. 25.

Woond in Europa , Aüa.

Hart van 7. — , dat grys is, vanonder zwart-

Guinea agtig.

(Guineenjis') Woond in Guinea.

XXiX. HARTEBOK,
(Antilope.)

Regt opfhande, beenige

ongetakte, fpilronde hoor»

nen, die niet afvallen
,

en in een fcheede befloo-

ten zyn.

De
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De hoeven knobbelig , dë

ftaart kort.

i, Blaauwe i. Harte Bok, met wat naar vooren

Bok. geboogen hoornen. Het lig-

chaam asgrauw , de rug zwart j

een witte vlak aan het oog
*

de buik, en pooten wie.

Pall. Lurk. Mèngelw. I. D.

pag. 4. n. 1. 1; ft.

Woond aan de Kaap.

2. Gemfe 2, , met regte opftaande hoor-

nen, die van boven krom

zyn> een asgrauw vlak ag-

ter de hoornen , vol lokken

aan de knien, het ligchaam

bruin. Bouquetin 5 Buff.

Hifi. Nat. om. XII. pag. 67.

tab. 15. Gemfe Dierk. Mèn-

gelw. I. D. I.fhp. 5. n. 2»

Woond in Europa.

Dama* 3. die bruin rood is, met

met naar vooren omgekrom-

de hoornen. Dama , Dierk.

Mengelwl.D. i.ft. pag.5. n. 3.
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Nanguer > Buff. Hifi, Nat,

torn. Xll pag. iQi,

Woond in Afrika.

Kiomhoorn.4. Hartebok , met byna gladde, naar

(Redunca.) vooren gekromde hoornen

,

het ligchaam bleekros , Na*

gar, Buff. Hift. Nat, tom.

XII. 151. tab. 48. Dierk.

Mengekv.> LD. i.ft. pag. 6.

n. 7. Woond in Senegal.

, met een bult voor op

de rug 3 een langehals, en

ftaart. Tragocamelus
, Pars,

Pbüofopb. transact., vol. 43.

P.465.JDW. Mengelw. , LD. i«'

ftuk.p. 7. n. 5.

Woond in Indien.

, met geringde geele

doorzigtige hoornen , het lig-*

chaam bruin ros, de buik:

wit. Buff. Hift. Nat. tom.

xii. pag. 96. tab. 24.

fig. 2. Dierk. Mengelw. y

Tar-

Kemel Bok 5.

(Trago Caw
lus.)

Tartarifche 6.

(Scytica.*)

1
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Tartierifche Bok , Linn. Syjl;

XII. pag. 97. n. 11.

Woond in Tartaryen,Mofco-

vien.

Wftgatje 7. Harteüok, niet eenigziris platte ,

(Pygargus.) liersgewyze , gerimpelde

hoornen,roeftcoleurig zwart,

de billen van agteren,debuik

en eenftreep over het voor-

hoofd , wit. Tzeiran , Buff.

Hifi. Nat. torn. XII. pag;

99. pl. 23. fig. 6. (de hoo-

ren) , Dierk Mengekv. , I. D.

I. (luk. pag. 8.

Woond in Arabien.

,met hoornen, die heel

en half geringd, en in de

lengte geftreept zyn, een

witte buik en billen. Hair

bosjes aan de knien. Gazelle,-

Buff. Hifi. Nat. tom. XII.

pag. 97. tab. 25. Dorcas ,

Dierk Mengekv. , I. D. I. fb

pag. 9. tab. 9.

Woond in Syrien.

Har*

Dorcas 8.

{Gazelle.)
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Kevella 9. Hartebok, met geringde hoornen,

die aan de zyden plat zyn ,

hec ligchaam rosbruin, een

zwarte ftaait, en een zwarte

flreep aan de zyden, Kevel
i

Buff. Hift. Nat. torn. XÏI.

pag.98. tab. 38. Dierk. Men-

gelw. LD. I. fluk.p. io;n.p.

Woond in Senegal.

OsvaftBar* ïo. • " met dikke gellingerde

baryen hoornen, het ligchaam grys-

(Bubalis.) achtig ros, de hals roever-

wig. Bubak) Büff. Hifi*

Nat. torn. XII. pag, 138. tab,

37 , 38, Dierk Mengelw. L
D. I. ftuk. pag. 10.

Woond in Barbaryen,

Eezoarbok 11-

(Befoartica.)

——-5 met regte tot boven

de helft gerimpelde hoor-

nen, die boven de rimpels

geknobbeld, en na den top

glad zyn. Pa/dn , Büff. Hifi*

Nat, torn. XII, pag, 101.

fjg. 3. de hoornen , Dierk,

F Men-
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Mengel®. I. ft, D. I. pag. mh
Woond in de Levant.

JufFerbokje. 1 2. Hartbok, met regt opftaande

(Grimmia.') hoornen, een hairig bultje

dezelve*. LaGrimme, Büff.

Hip. Nat. torn. XII, p. 144.

Pall. Mifcell. Zool. pag. 1.

tab. 1. Specil. Z00L pag. 28.

tab. 3. Jufferbokje , Vosm.

Befcbryv. Mofchius Grimmia ,

(LlNN.)

Woond in Indien.

[NB. Deze is dezelve welke pag. 71.

gemeldt wordt.]

Geteekende 13. -— • —
5 met agteroverïeggen-

(Scripta.) de platte gezwenkte,eenigzins

gekielde hoornen. Het lig-

ehaam bruin ros , met witte

elkander kruizende ftreepen.

Guib, Buff. Hifi Nat. torn.

XII. pag. 143. tab. 42. en

43. f. 3. hoorn. Dierk. Men-

gehv. I. D. I. ft. p. 13.

Woond in Senegal.

Har-

-
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Kaapfche E* 14. Hartebok, met regt opftaande

land dikke hoornen, die (langen

(Oryx.) trekkig gekield zyn*. Cen*

dou, Buff. Hifi. Nat. torn.

pag. 167. tab. 49. f. 3. [de

hoornen»

Woond aan de Kaap.

Koedoe 15. —«——— , met ronde gedraaide

(Strepficeros.) hoornen, die gekield zyn,

een witte plek aan de oogen

die voor den kop zaamen

loopt *. Condoma, Buff-

Hifi. Nat. torn. XII. p. 131.

tab. 41. de hoornen»

—— , met groote naakte

van elkander wykende gerim-

pelde hoornen, het ligchaam,

bruin, de hals zwart*. Anti-

lope , Buf F. Bijl. Nat , torn,

XII. p. 10?. tab, 37. ['t ge-

raamte] tab. 38. [de hoor-

nen] torn. XV. 0. 57. tab. 5.

[de af beelding is liegt. Dierk,

Mengelw. 1 D, I. ftuk, pag,

F 2 ié.

Hartebok 16.

(Rupicapra.j
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16. tab. 1 , 2. met een zeef

flegte afbeelding.

Woond in Bengale.

XXX. BOK. De hoornen hol , [plat gekield ge-

(Capra.) zwenkt] recht opftaande ruw.

Agt onder voortanden.

Geen hondftanden.

[Een baard onder de keel.]

Bok 1. Bok, met geboogen gekielde hoor-

(Hirms.) nen , en een gebaarde keel *.

Bouc, Buff. Hifi. Nat. torn*

V. pag. $7. tab. 8, 9.

b Bok van Angora,

c Bok van Juda.

Wilde Bok 2. — , die een baard heeft met hoor-

Qbex.) nen , die van boven knob-

belagtig zyn , en na de rug

hellen. Boucquetain, Buff.

Hifi/Nat, torn. XII. pag, 67.

tab.

Woond in Europa.

Bok,

1
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SyrifcheBok3. Bok , metleggende hoornen , han-

(Mambrka^ gende ooren, de keel ge»

baard . Mambrine , Buff,

Hifi. Nat. torn. XII. pag.

Woond in Syrien.

Gemfe 4. — 5 met recht opftaande hoor-

(Rupicapra.) nen, die van boven krom

zyn.

(NB. Deze is een Hartebok [zie pag.

74, n. 2.)

Woond in Zwitzerland.

Plathoorn 5. — , met platte kromme hoornen

(DepreJJa.) die zeer klein zyn , en op 't

hoofd leggen , de keel met

een baard. Buff. Hifi. Nat.

torn. XII. tab. 20.

Woond in America.

Kromhoorn 6. — , met regt opftaande hoornen,

die van boven krom zyn

,

deze fchynt een Mazame van

Seba , te zyn.

Woond in America.

F 3 Bok,
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Gazelle 7. Bok , met fpilronde hoornen , die'

zeer langen regt zyn, en van

onder geringd.

NB. Deze is de kaapfche Eland of 13,

Hartebok.

Woond aan de Kaap,

Koedoe 8. — , met fpilronde hoornen, die

( Cervicapra.*) half geringd zyn , gezwenkt,

en gedraaid.

NB. Deze is de Koedoe, of 14de

Hartebok.

Woond in Indien,

Bezoar Bok 9. Bok, met fpilronde hoornen , die

(Bezoartica,) geheel geringd zyn , de keel

gebaard.

NB. Deze is de 10de Hartebok.

Rheebok 10. Bok , met fpilronde hoornen
,

(Dorcas.) die volkomen geringd zyn,

krom en gedraaid.

NB. Deze is de 8fte Hartebok.

Woond in Africa.

Tartarifche 11. , met fpilronde
,
byna regte

hoornen , die volkomen ge-

ringd
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ringd, en aan de punt door-

zichtig zyn, zonder baard.

NB. Deze is de 6dc Hartebok.

Woond in Afia.

Ammon. 12. Bok, met kromme half maansge-

wyze j van onder platte hoor-

nen, een lofle koflem ,

geen baard. Mouflon , Büff.

Hifi. Nat. XF. pag. 149. tab,

29.

NB. Dit is een Ram en geen BoL

Woond inSiberien,

XXX. SCHAAP. De hoornen hol naar agter ge-

(Ovis.) keerd, gezwenkt, ruig.

Zeven onder voortanden.

Geen fnytanden.

Ram
{Artes.}

1. Schaap, met platte maansgewyze

hoornen *. Belier , Buff.

Hifi. Nat. torn. V. pag, 1.

tab. 1.

a gemeen Schaap.

b Engelfch Schaap met

F 4 een
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een tot de knien toe han*

gande balzak.

c Veelhoornig Schaap.

d Afrikaanfch gehaird

Schaap.

e Breedftaartig Schaap,

(a) Woond in Europa
,
(b)

in Engeland, (c) in Goth-

land, (d) in Africa 5 (e) in

Arabien.

VanGuineaa, Schaap, met hangende ooren , een

(Guineenfis.) vooruitlteekendagterhoofd,

en. lofle hairige koffem , Be^

lier des Indes^ Buff. Hifi,

Nat. torn, XI. tab. 35.

Woond in Guinea.

Koedoe 3. —— , met regte opftaande hoornen

(Strepficeros.) die gekield en gezwenkt zyn.

[Deze is de Koedoe of 1 4de Hartebok.]

Woond aan de Kaap.

XXXII. OS. Holle naar vooren geboogen hoor.

(Bos.) nen ; die maansgewyze , en glad ?yn.

Ym
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Van onder Zeven voortanden»

Geen fnytanden.

Stier i. Os, met fpilronde hoornen, naar

(Taurus.) buiten omgekromd , en han-

gende koiïem *. "Taureau
9

Buff, Hifi. Nat. torn. IV.

;
• . pag. 169. tab, 14.

Woond in Europa,

b Urus, Buff, Hifi. Nat.

tom. XI. pag. 130.

Bonafus 2. «—
}
met naar elkander geboogcn

hoorens , en zeer lange maa-

nen *. Bonafus , Buff. Hifi.

Nat. tom. XI. pag. 129.

Woond in Afrika, Afia.

Bifon 3. Os, met van elkander wykende

hoorens, zeer lange maanen,

en een bultige rug. Bifon

Buffon ibld.

Deze is dezelve met de voorige.

Ruige Koe. 4. Os, met Spilronde naar vooren

gekroomde hoornen , een

F 5 ban-
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hangend vel, deftaart los-

hairig.

Woond in Noord Afie.

Os van 5. Os
3
met agter overleggende krom-

Barbaryen me van vooren platte hoor-

(Bubalis.) nen. Bufik, Buff. Hifi.

Nat. torn, XL pag. 102.

tab. 25.

Woond in Afien en Italien^

b Buffel van Africa. [De-

ze is de 9de Hartebok,

die egter niet, of niet al-

leen in Africa, maar ook

in Afien woondt.]

Indiaanfche 6. Os, met „hoornen, die kleiner

(Indicus.) zyn, dan de ooren, een

bulc op den rug geen maa-

nen. Zeba Buff. Hifi. Nat.

torn. XL tab. 42.

Woond in Indien.
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XC©M©M©X©M©3K@><C©XC©>C

VI. GEHOEFDE.
De Voortanden ftomp, de Pooten gehoefdt.

XXXIIL PAARD. Zes boven voortanden, die

(Equus.) regt, en even wydigllaan.

Zes onder voortanden, die

meer uitfteeken.

De hondftanden alleen Haan-

de.

De pooten met een hoef.

Paard 1. Paard, met een geheele hairige

(Caballus.) ftaart *. Cbeval, Bvvr.HiJl.

Nat. torn. IV. p. 66. tab. 1.

Woond in Europa,

2. — , met het eind der ftaart hairig,

met een zwart kruis op de

fchouders *. Ane^ Buff.

Hift. Nat. torn. IV. p. 145.

tab. XI.

Woond in Europa.

Paart,

Ezel

(Jftnus.)
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Zebra. 3, Paard, dat wit is, met Bruine

banden *. Zebra > Edw,
Birds. tab. 2122. Zebra, Buff.

Hifi. Nat. torn, XII. pag. 8,

tab. 1.

Woond in Zuid Africa.

XXXIV, RIVIERPAARD. De voortanden van

(Hippopotamus.) boven zes , by paa»

ren van onder vier

voor uitfleekende

de middelfte lan-

ger

De hondftanden

fchuinfch geknot.

De pooten , aan den

rand genageld.

(Amphihim?) 1. Rivierpaard , met vierhoevige

pooten *. Hippopotame , Büff.

Hifi. Nat. tom. XII. p. 17,

tab. 3, 4.

Woond in Africa.

XXXV. VARKEN. Vier boven voortanden, die

(Sus.) naar elkander toeftaan,zes

on-
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onder voortanden , die

voor uitfteeken.

Twee korte boven fnytan-

den.

Een van onder die uitlteekt.

Een platte beweegbaare uit-

fteekende fnuyt.

Varken. 1. Varken, met de rug van vooren

(SGrofa} borftelig, de ftaarc hairig *
é

Cochon , Buff. Hifi. Nat.

tem. V. pag. 45. tab. 14.

b WildVarkciv'foU tab. 15,

c Chineefchs Varkón, i*

bid, pag. 52.

Woond in Europa.

iEthiopifch (A) —— , met een zeer groote,

breede platte fniïit , een klei-

ne bek, zeer kleine digt by

elkander ftaande oogen , met

een traangroef, en twee

kwabben onder dezelve *.

Pall. Mifcell. Zoö/.pag. 16.

tab. 3. Spicü Zeolj I. D. L

ftuk. tab. t. VosM.Befchryv.

Allamand, by Büff. Hifi.

Nat.
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Nat. torn XV. p. 48. tab. 1

Woond aan de Kaap.

Guineefch 2. Varken, met de rug van agter

(Poreus.) de ftaartzoo lang als de poo-

ten, Buff. Hifi. Nat. tam-

XV. pag. 38. n. 11.

Woond in Guinea.

Tajacu. — , zonder ftaart, met een

mufcus bevattende holte op

de rug *. Pecari, Buff.

Hifi. Nat. torn. X. pag. 9,

tab. 34.

Woond in Mexico , Pana-

ma, Brazil.

Watervar-

ken

(ïlydrochae-

ris.)

— , zonder ftaart, mèt drie

voorvingeren. Deze is een

zoort van Cavia, of Muis,

zie pag. 60. Cabiai c. &c.

Woond in Suriname.

BabiroufTa, c. — , de twee hondftanden zeer

groot , naar het hoofd om-

gekromd * Bahiroaffa, Buff,

Hifi,
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Hifi. Nat. torn. XII. pag,

177. tab. 51.

Woond in Borneo.

XXXVI RHINOCEROS. Twee voortanden aan

weder zyden 5dieflomp

zyn , en zeer ver van

elkander afftaan.

Een ronde kegelagtige

hoorn op de neus,

Rhinoceros i. Rhinoceros , met een hoorn op

de neus * Edw. Birds. tab.

221. fig. 2. Bufp. Hifi.

Nat. vol. XI. pag. 70. tab.

7. Albin. tab. Mufi. IV.

V. VI.

b Met twee hoorens %
Woond in Africa.

VUL
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VIL WALVISSCHEN,

Lugigaatm hoven op het hoofd. Be horfi

en ftaart vinnen Horizontaal.

XXXYIL EENHOORVISCH. Tweezees lange

(Monodon,) regte gedraaid©

tanden , in de

bovenkaak.

Een water buis

op het hoofd.

Zee Een- *
l Jlenhoön, met een lange gedraaide

hoorn. hoorn aan de opperkaak.

Woond in Europa.

XXXVIII. WALVISCH. Hoornige bladen in fte-

(Balaena.) de van tanden.

Groenland- i. Walvisch, met bochtige blaasgaa-

fche ten op het midden van den

i kop
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{MylUceïns.}

^3

kop de rug zonder vinnen*,

Gronov: Zooph. 139.

b Noordkaper,

Woond in de Noordzee»

Vinvifch 2. Walvisch, met twee blaasgaatéii,

(Phyfalus;) op het hoofd, een vetvinop

den rug. Martel Spitzs.

Woond in de Noordzee.

Koeiënoög 3. , met twee blaasgaatëh;

het agterfle der rug meteen

hoornig uitfteekzel.

Woond in de Noordzee,

Breedfmoel 4. — , met twee blaasgaaten,

{MüfcUlu's.) Met önderfte kaakbeen veel

breeder *.

Woond in de zee by Schot-

land,

Vinvifch (A) *—— , met twee blaasgaaten

,

en een knobbel op den rug.

Woond by Nieuw Engeland»

Knobbel- (B) Walvisch , met twee blaasgaten

vifch en zes knobbels op den rue*

Ijle. Deels. Ijle Stuk. G Cac-
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XXXIX. CACHELOT. Tanden in het onder-

(Physeter.) kaak been.

Een blaasgat op het

hoofd.

Catadon. i. Cachelot , zonder vin op den rug,

met een buis in den fnoet

Woond in de Noordzee.

Potvifch 2.

(Macrocepha*

lus.)

—
, zonder vin op den rug-,

met een buis in den nek.

Woond in de Noordzee.

Kleinoog 3. — , met een lange graat op

den rug, de bovenkaak lan-

ger.

Woond in de Noordzee.

Maflvifch 4. — 5 met een zeer hooge uit-

(Turjifk) iteekende vin op den rug,

de tanden van boven plat.

XL. DOLPHYN. Tanden in beide kaakbeende-

(Delphinus.) ren, een buis op het hoofd,

Bruinvifch r. Dolphyn, met het lyf kegelrond,

een
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{Pbocaenaj een breede rug, en ftompe

bek.

Woond in de Noordfche en

Balthifche zee.

Dolphyn 2. DojjPHYN,met een langwerpig rol-

(Delpbis.) rond lichaam, de fnuitfpits,

Woond in de Noordzee.

Botskop. 3, , , met een opgewipte

(Ora.) fnoet, de tanden breed, en

zwaardsgewyze.

Woond in de Noordzee,

Einde van het 1. Deeïs
,

Ijle Stuk,

DRUKFOUTEN, aldus te verbeteren.

Öpdragt.
bladz.

11 regel. 20 kuudigheden lees kundigheden»
Voorrede
bladz.

11 1 9 znn. — zyn
x 13 veelvormingen lees veelvorm igen

xxxiv — 10 oxalis fenfitivamimofa leesoxalisfenjitiva.

xxvii laatfte reg. infeft. tel lees infsB. bel. (mimofa.

Xxxiii reg. 10 fcheeden few lebeede»
XL — 4 Sachys lees Stacbys

XLI 8 asperine lees aparine

ib. —— 9 ajjeri folice lees asperifolics

xlvii — 19 verharing lees verharding

xlviii (laatfte) reg. doe uit de woorden: en die ontbonden.

lvii reg. 1 verfchilrang lees verfchil
,
rang fchikkingen

LXvii —— 12 meterol lees metereol*.

Lxxiv laatfte reg. winderingen lees winderigen.

G 2 Bladz.
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Bladz.

lxxv —— 10 Lineus lees Lïnnceus.

ib. — 16 niet Upfal in lees niet in Upfal.

lxxvii — 14 Schildraagende lees fchild-draagende»

Lxxxvii — 7 Ngama doe uit

xcv 17 Julianes, lees Juliaans
8 reg. 18 Faiius lees Faunus
10 reg. 5 Cynomolgos lees Cynamolgos,
ib. reg. 14 Diana lees Diana.

11 reg. 6 Ciphus lees Cepbus

ib. reg» 13 tripida lees trepida.

12 reg. 3 Nimacus lees Nimacus.
ib. reg. 10 Senica lees Sinica

14 reS« 3 Jacokus lees Jaccbus.

14 reg. 11 Mufius Aapje lies Mufcus Aapje.

16 reg. 21 chineefchje lees Chencefchë I.

37 reg. Samine lees Saimira

18 laatfte reg. Maucauas lees Maucaucas
20 reg. 18 hantsgewyz lees hantsgewys
21 reg. 11 Kirwonba lees Kiriwoula

25 reg. Lamatin lees Lakaritin.

27 reg. 16 Schubhaagd. lees Schubhaagdisch.

28 reg. 1 Schilverk lees Schildvarkrn.

34 reg. 12 Advie lees Adïve

35 reg. 4V0SMAER k/c/jr. voeg by,noch niet uitgegeven

41 reg. 5 Chunk lees Chink t

43 reg. 11 onder klein Ottertje te voegen ^Lutreola)

46 reg. 16 fchoft lees fchaft

50 reg, 21 Bolen lees Polen

60 reg. 21 Monox lees Monax
6x reg. 24 vingerige lees vingeren

67 reg. 17 fuiffe lees ecureilil fuijjs

71 reg. 16 geüagt, agter te voegen xxix.

72 reg. 18 fchilrond lees fpilrond

73 reg* 5 plaatre lees platte

76 reg. 2 Tartierifche lees Tartarifche

78 reg. 6 een hairig bultje lees tuflchea dezelve

k — 12 MoJcbius lees Mofebus.

79 reg. 4 Condou lees Coudou.

80 reg. 6 gekield gezwenkt lees gekieldt , gezwenkt,

ib. reg. 7 recht cpftaande lees recht op (taande,

ib. reg 20 reg. agter tab. te voegen XV.
85 laatfte reg. gekroorade lees gekromde
86 reg. 10 Zeba lees Zehu

99 reg. 5 de rug van agter , lees de rug van agter haiiig

92 reg. 6 Twee zees lees twee zeer.

ib.reg. 12 [Een hoorn, het haakje [weg te doen.
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<S?
eJ^bouwden wy in het voorige Stuk, de Bk-

W z? % ren > die met onsopaerde leeven , zagen

S% *P ta?20 wonderbaare verfcheidenheid in het ui-

terlyk zamenflel ; 200 footó ons hunne gedaan-

te 9
dat hetinnerlykwerktuigelyk gejlel nader by dat van

den Menfch kwam , dan dat van eenige andere Dieren;

fchoon zommige hunner zig van de aarde verheffen , eiï

in de lugt zweeven , laat dit geftel niet toe , dat zy

%ich hoog in de lugt hegeeven ; of van het eene Land
naar het ander vliegen ; de Vledermuizen ,

Vliegen-

de Eekhoornen &c. vliegen fiegts tot ecne geringe

hoogte (a)
, of van den eenen boom tot den anderen. Dè

yogelen in tegendeel vliegen hooger dan de Wolken ,

mant zy verdwynen uit ons gezicht , 'en de gezichtkun-

de leerdt , dat een voorwerp , dat door het daglicht ver*

licht word, eerjiop den af[land van 3436 maaien zyn\

middellyn voor ons gezicht verdwynt , indien men nu de

vlugt van een Arend op vyf voeten fielt, verdwynt hj

'terft voor ons oog bp den afftandt van 17080 voeten
> of

§726 roeden (b),

Zy vliegen met een vcrbaazende fnelheid, een Ren-*

Bier, een Eland konnen veertig mylen op eendag afleg-

gen, en een Engelfchman Tgrner genaamdt
,

heeft

m elf uuren twee en dertig minuten , twee en ze-öeïïtig

\nylen afgelegdt, en in dien tyd 21 maal vdtï Paard 9

Verandert ; zoo dat de befte Paarden kaar vier myletï

in een uur konnen afleggen 5 en dus maar dertig rnyleü

Op een dag; maar een Vogel, een Arend by voorbeeld,

of Kuikendief welke vier voeten vïugts heeft, legt

igèS

Ca) Zie Dierk* Mengelw. 2. Stuk.
(b) Buff. Hifi Nat. Ois. torn, I. pag. fj.

Ijle Deel Ilde Stuk * %
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1500 twetew af in een minuut , e/2 *fo* twintig mylen

in een uur; en kan dus in tien uuren vlugts 200 mylen

afleggen , <m£è Zwaluwen, en andere trekvogels kon*

nen dus in minder dan 7 of 8 tfage» «üaw ter, tot on-

der de Unie vliegen, en Adanson Zwaluwen
aan de kufl van Senegal gezien

,
op den 9 OÏÏober ,

^ms 8 daagen naar hun vertrek (c). jiKtff loopt tot de-

ze fnelheid in den Vogel zaamen. De pluimen zyn
zeer ligt , en hebben een groote oppervlakte , de gedaan*

te der vleugelen, die van boven bol en van onder hoV
zyn, hunne vajtheid* groote uitgeftrektheid, en de

kracht der fpieren die hen doet bewegen ,
eindelyk de

ligtheid van het ligcbaam , waar van zelv de vajle dee-

len ligter zyn , dan die der viervoetigen , en de vlakke

beenderen zyn dunner , het geraamte van een Pelicaan

fchoon zeer groot <woeg , maar drie en twintig oneen»

Het tweede dat de Vogelen van de viervoetigen onder-

fcbeid , is de ftem , geen viervoetig Dier is
9

er bekendt ,

dat eenige woorden of gezang leeren kan; de meefie

viervoetigen zyn zeer (lil , en hun ftem die zy niet dik-

ivyls iaaten hoeren, is onaangenaam. De Vogelen in-

tegendeel hebben zag:beid, aangenaamheid en melodie m
hunne ftem , 'er zyn zommige , welker ftem onverdrage-

lyk is, maar deze zyn weinige , en de ftem der Vogelen

is , zoo veel te fterker naar maate hun ligchaam kleiner

is , een Paauw . welke het honderfte gedeelte niet uit-

maakt van Os , kat zich op grooter afftand hooren ; de

ftem van een Nagtegaal
,

loopt zoo veel ruimte door y

als van een menfch. De ftem der viervoetigen kan geen

kwartier ver gehoord worden, en word noch door het diki

fte , en dus het bekwaamfte deel van den dampkring ge-

maakt , daar wy die der Vogelen van hoog in de Lucht

boa-

(c) A DAI7SON» ^oyags au Senegal
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hooren , fchoon zy zelve 3436 maaien km eigen wi$~

dellyn van ons af zyn.

Wat de zagtheid en aangenaamheid van de ftem der

vogelen betreft , die is hen natuurlyk En het is aan-

merkelyk , dat in alle bevolkte en befchaafde Landen , de

meefte vogelen eene aangenaameftem hebben , daar in de

uitgeftrehte woeftynen van Afrika en America , al-

waar jlegts wilden wöonen , de Vogels alleen fchreeuwen

en 'er weinige een aangenaame zang hebben. Moet men

dit aan de Lugtftreek toefchryvenl De Lugtflreek ver-

andert , beken ik het uiterlyk aanzien der kogelen ; en

teekend met harde en Jlerke merken. De viervoetige

Dieren, welker vacht met afjieekende verwen, ronde

vlakken of lange banden vercierd is , behooren alle in

warmer geweften te huis; en alle de kogelen hebben

gloeiende verwen, edoch alle hebben zy eene onaange-

naame (lem.

Onder de Vogelen zingen de mannetjes het ?necft,en

wel tegens den broeytyd, het is dus eene aangenaame uit-

drukking van hunne begeertens. De Nagiegaal zingt

het beft , wanneer het wyfje het nestje maakt , en deze-

zang die jaarlyks ophoud , en vernieuwd word , en maar

twee of drie maanden duurt , toont eene werktüigelyke

overeenkomft tuftehen de werktuigen der vooteeling en

de ftem, ziet men in den menfeh niet , dat de ftem vol-

ler word in de mannelyke jaaren? in de viervcetigen

word zy dan fchrikbairend.

En dewyl de Voorteeling in de Vogelen ; maar alleen

op zommige tyden van het jaar plaats heeft, zoo volgt

dat in de andere tyden dit overtollige vecht , de vafte

deelen meer ftevighcid hyzet, in den menfeh en in de

viervoetige Dieren is de levensduring evenredig aan

de groeijïng , gelyk de Heer Bui*]Fón beweezen heeft en

zy zyn Jlegts ter voorteeling' bekwaam , nadat zy het

grootfte deel van hunne gr.oeijing door zyn. In ie Vo-

3 öU5
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gels gefchiedt dit. fchielyker , een pas uit het ey gekomen
Vogel kanfiaan , en loopen , en binnen eene maand of
zes wéken 9 na zyne uitkipping vliegen. Een
Maan van vier maanden kan treden , fcboon hy bin-

nen 't jaar eerft zynen vollen wasdom heeft , en het.

heven van een rnenfch of vier voetig dier is , zes ofze-

ven maaien zynen tyd van, groeijing, doch by deVoge*

Jen is dit veel langer , ik 'heb zelv een Cacatbe gezien

die vyftig jaaren oud was, en een Papegaay van ze-

ventig : Dit is waarfchynlyk aan het zamenjlel der been*

deren toe ie fchryven,want koe harderen vafter de heem
deren lyorden, hoe nader het leven ten einde loopt.

" Een ander onderfcheid noch tuffchen' de Vogelen, en

4e vier voetige. Dieren h , die zucht van veelen om hun
geboorteplaats voor e.en zekeren eyd, en op eenenbcpaal-

den tyd te verhaten
,
gelyk men in de Trekvogelen

ziet : De viervoetigen integendeel, blyven altoos aan,

hunne geboorteplaats verbonden , en indien de noodzake-

beid vereifcht dezelve te vervoeren 9 kwyn.en zy. Nier

mand heeft oit, een Lapland fch Rendier , in de gematigde.

Luchifireek konnen in het leeven houden , nooit heeft men.

mt Guinfefch Reetje, in onze geweften konnen op»

kweeken ,\ De Eoropifche Honden in warmer gewes-

ten overgebragt , 'worden kaal en ftom, Ds Leeuwea
en. Tygers teelen in qnz» Landm niet voort , het geen,

éen zonderlinge Uyk der 'Godlyke voorzienigheid\ is. De]

Struisvogel, Cafoaris 9 enz. jcboon hier niet voortes -

lende
?

leeven in kouder gswefien^dfin hunne woonplaat-

zeni\ egter zeer. gezond', zommige, en veele zelv teelen

hier . voort ,* 'gelyk de Paauwen, Faifanten, PguIK
pintades, Canaries, enz., welke, ah inboorlingenvan

Eiiropa konnen gerekend worden, '

.

'

'

"
"Het, voornaamfte onderfcheid tuffchen de Vogelen m

viervoetigen , dat der vootteeling $ namentlyk , zal ik hierH

niet, QznrQeren qh reeds., menigmaalen behandelt zynde 1
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Schoon dus de Vogelen en viervoetige Dieren zoo aanmer-

kelyk onderfcheiden zyn r wilde echter de Goddelyke wys*

leid , dat het groote tafteel der Natuur eene eenftemmig-

heid hebben zoude , en alle deszelvs Groepen zoude ver-

bonden zyn , door natuurlyke , zoo wel als zedelyke over-

eenkomjien; dus zien wy dat 'er onder de viervoet
i
gen

en de Vogelen vleefcheetende gejlagten zyn y en andere

die van vrugten leeven. De vleefcheetcnde Vogelen

hebben gelyk de verfcheurende Dieren korte ingewan-

den , en de blinde darm is zeer klein , in de graaneetende

is de krop overeenkomfiig met de pens der herkaauwende,

en hebben twee blinde Darmen, En dewyl de aard en

zeden veel van de levenswyze afhangen , kan men ook,

in dezen de Vogelen met de viervoetige Dieren vergely*

ken.. De Arend edelmoedig entrotfch is de Leeuw,
de onverzadelyke , wreede Gier is de Tyger , debuizert

Raav en Kuikendief is de Wolf, de Hyaenade Cha-
cal, de Valken, Havikken, en andere Jagtvogeh
zyn de Honden, Vollen, Oncas, en Loflën; de

Uilen, die niet dan des nagts jagt maken , zyn de

Katten , d$ Reigers , Vifchvangers enz. zyn de Be-
vers en Otters, de Spechten, de Miereneeters; de

Paainven, Hoenders, Kalkoenen, zynde herkaau*

wende Dieren. De Vogels fchynen eene byzondere voor-

raad van voedzel te hebben „ zy eeten het geen de vier-

voetigen verwerpen
,
gekorven

,
tweeflachtigen

,
kruipen-

de , vrugten
, graanen , kruiden , zaaden , wortelen ,

zyn hun voedzel. Zy hebben byna geen fmaak , of tm
minften een veel minder dan de viervoetigen.

En even als men vliegende viervoetigen ziet ,
zyn''er

Vogelen, die niet vliegen konnen^ gelyk de Cafoaris,

Struisvogel, Walgvogel, Thoujou, en gelyk de

Zeehond, Zeekoe enz zwemmende viervoetigen zyn,

vind men zwemmende Vogelen
,
geljk de zee Papega-

* 4 y- n *
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yen, ^ Eenden, en de gebeele bende der Watervo*

gelen

Dus de-.overeenkomft) en het verfchil der Vogelen
kortelyk befcbouwd hebbende , ga ik lot de Vogelen
zelv over.

Het ligchaam word verdeelt in bet Hoofd, het lig*

chaam, in de leeden.

Het hoofd verdeelt men in bet voorhoofd, kruin

en bet agterhoofd ; hei voorhoofd is zomtyds gekuifd

gelyk in de gekuifde Vliegenvanger, of de kruin is

met een kuif voorzien , gelyk in de Hop , de Platge-

kuifde Vliegenvanger [Tyran~]
y de Rotshaan de

Kroonvogel , de Duifvan Banda
, of er hangt een kuif

van het agterhoofd
,

gelyk in de Cacatoe
,
zommige

Reigers, de Savacou , zommige hebben een hoorn in

de plaats van een kuif >
gelyk de Poulepintade , de.

Caibar , de Steenpaauwies, Van vooren eindigt dit

hoofd in een harde hoornagtige bek , die krom is in de

roofvogels , na hoven geboogen, in de Sneppen , Kluit

kegelagtig in de graaneetende , en aan de punt breeder

in de Lepelaars.

Deze bek beftaat uit twee kaakbeenderen , dezemaa-

ken de gaaping van den bek, welke in de Zwaluwen
en Geitenmelkers zoo aanmerkelyk is,

De hals is in alk Vogelen fpilrond , zeer lang in den

Struisvogel, Kraanen, Reigers, zeer kort in de

Baardvogel ; het ligchaarn is in allen eirond, met ee~

ne lange wat platagtige rug, de buik ronder , welke in

fen fluit eindigt.

De Leden zyn de vleugels en pooten. De vleugels

zyn platte driehoekige ligchaamen, en beftaan uit been*

deren , fpieren 5 dekvederen en roeipennen
,
zommige beb*

pen maar bet begin van vleugels gelyk de Pengoins „

mmmige Papegaayduikers, zommige in tegendeel zyn
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zeer lang
,
gelyk in de Zwaluwen Fregatvogel , A-

renden, Gieren enz. Andere hebben wel vleugelen ,

doch de kortheid der ftaart en de zwaarte van het lig-

haam belet hen te vliegen gelyk de Struisvogel , Cafoa-

ris ,
Walgvogel ; Deze vleugels zetten de vogelen als

waijers uit , wanneer zy zich in de lucht heffen ; Hier

was het de 'plaats om dat verwonderlyk toe[iel van de.

vlugt der vogelen te onderzoeken
9
maar de ingewikkeld^

leid der ftoffe , welke niet zonder bereekening, en af-

beeldingen kan voortgejleldt worden; verbiedt my
zulks.

De eer[le [ïuurvederen , zyn i o in getal waar van

1—4 de vingeren , en 5——ao de agterleeden , de

tweede rei zyn of 28. De pooten hejlacm

uit de Dy, de Jcheen de vingeren en de nagels.

De Dyen zyn bloot in de Steltloopers , in de mee-

fte Vogelen aftaan zy in het evenwigt vanhetligchaam\

doch in zommige watervogelen ftaan zy zoo ver naar ag.

ter , dat het ligchaam byna loodrecht ftaat , in de Pen-

goins de zee Cacatoe, en andere; zommige hebben

gelyk de Fuit gecoleurde kniebanden. De fcheenjsn 2j«
in de meefte naakt , doch in de meefte Roofvogelen ge-

vedert,

De Vingeren zyn gemeenlyk vier , in de meefte drie

voor en een agtervinger y in fomniige twee voor en twee-

agtervingers , in zommige Zwaluwen Jlaan alle de vier

vingeren naar vooren , de Struisvogel heeft maar twee

vingers , zommige Vogelen gelyk de Korhoenders ,
drie9

zonder agtervinger. Deze vingers zyn in meefte Vo-

gelen van elkander gefcheiden; doch in de watervogelen,

door een vlies verbonden , andere hebben dezelve wel los y

dog met een vlies omzoomdt , deze noemt men gelobde

pooten ; zommige hebben kromme fcherpe nagels , ge-

lyk de Roofvogeis , in de Leeuwrikken is de agter-

Jle nagel langer dan de vinger.

•5 Be-

t
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Behalven deze Vingeren hebben zommige fpooren ge-

lyk in de Haanen, Faifanten, Chineefclie Paau-
wen,
De fiaart beftaat uit XII fiuurvederen i 5 2 , 3 9

4 , 5 , 6 , 6 , 5.
4.

'3'; 2. \, in de Hoenders zyn 18. en

de Spectiten 10, deze fiuurvederen zyner zeer lang in

de Coliou en zommige ScnarJaars, Weftindifche
Raven , bet Weeuwtje van Angola enz. en maakei%

den ftaart ofgelyk , ofgevorkt; in zommige zyn zy zeer

kort, als in de Struisvogel
, Walgvogel, Cafoaris,

in de Haanen fiaan zy regt op, en hangen vlak neer in*

de Poclepeintades.

Behalven deze deelen , welke aan alle Vogelen gemeen

zyn , hebben fommige ook wapenen , de meefte hebben den

bek en pooien om zich teverdeedigen, gelyk in de Roof-
vogelen , de gehoornde Podepeintade verweert zich

met den hoornagtigen uitwas , welke zy op het hoofd beeft.

De Ph ai fan ten , Paanwen en Berkhoenderen, met
hunne fpooren ; de Struisvogelen , bruine Chirurgyns,

gedoomde Plevieren hebben fchtrpe doornen aw\ de

vleugelen*

De meefte Vogelen houden zich hyeen
.

Wyfje, doch

zommige ,
gelyk de Hoenders , Eenden , Muffchen heb*

hen 'er verfcheiden. De neften welke zy ter uitbroeding

van de jongen maaken , zyn van verfchillende Aart en.

Jlqffe. Zommige hangen aantakken van hoornen, ge*

lyk die der Brd m'dsvogel ,
G.eelvogel, zommige nes*

ten dryven, gelyk die van zommige Ysvogelen ,
' som-

v.iige beftaan uit takken , andere uit Kky enz. In de-

ze broeyen zy hunne eyeren , welke verfchillen in groot-

te
,
gedaante , coleur en getal , die van de Struisvogels

zyn groot ,
eyrond

, geelachtig , en maar een te gelyk %

de Uilen leggen bolronde eyeren twee of drie te gelyk,

de Zeepapegayen twee , de Meeuw drie, de Zwaluw
van vyf tot agt s doch de Eenden Hoenders??^/*.

Met
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Het zoude hier de plaats zyn om van de broeding he$

maakzel van het Ei , en de vorming van het kuiken te

fpreeken; maar deïvyl dit my te ver heenen zoude lei'

'den : wyze ik den lezer na die fchoone Verhandeling van

tien Heer Haller over ^Vorming van het Kuiken
in het Ey, door die geleerden ontleedkundigen in het

Franfch befchreeven.

Zommige Vogels Myvenin hunne geboorteplaats -> an*

dere vertrekken jaarlyks naar andere gewejlen. Dus
ziet men dat alle de dunbekkige Vogelen van hei mujfchen

zoort , zoodra de gekorvenen , die hen tot fpyze dienen

Vphouden
9
naar warmer gewejlen vertrekken , en de Stelt*

ioopers insgelyks ? door dien het ys hen verbiedt de Kik-

vorflehen Haagdiflchen enz. uit het water te haaien»— Onder deze Trekvogelen bevinden zich de Zwa-
luwen, de Heer Adanson. zag gelyk ik te vooren

meldde , de Zwaluwen den 9 October in Senegal aam
komen $ de Heer Klein , en andere Natuurkenners ,

zeggen , dat zy gezien hebben , dat de Zwaluwen zich

des winters onder water onthouden en in een warm kag«

chel vertrek gebracht , allengskens weder beginnen t&

berleeven. Dit febynen twee getuigenijjen , die vlak

tegen elkander ftryden ; doch de Heer de Buffon lojb

dit op 5 door te fiellen \ doch onze huis Zwaluwen
Trekvogelen zyn, en dat de Zwaluwen, welk de

Heer Klein en andere , in het water by kluwens aark

elkander hangende vonden , eene andere zoort is (d).

De fpyzen der Vogelen zyn ook zeer verfchillende

zommige, eeten vleefch gelyk de Arenden, Valken
9

Gieren , Uilen zommigen vifch , gelyk de Eenden

,

en Ysvogelen en zommige Steltloopers , andere ge-

korven gelyk de dunbekkige Muflchen , Vinken, an»

dererupzen, gelyk de Spechten , zommige Vlinders ge-

lyk

(d) Buffon. Ilift, Nat. Övs. pag. XVJ. der Voorreede
ed. in gvaot 4.to

f
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lyh de Koekkoek andere Horzels, gelyk de Oflenpik-

kers, de StrandJooper eet fchidpdieren , de Krabben-
eeter heeft Krabben tot zyne fpys.

Aftèere voeden zich uit de gewaffen ,
gelyk de graan

'telende Vogelen.

Deze benden die zeer talryk is , is door verfcheiden rang-

fchikkers op verfchillende wyze verdeelt* De voornaam-

ft* dezer zyn de Heeren Klein, Moehring, Brisson,

Lïn.\ < ets , en Brunniche.

De Heer Klein gaf in het jaar 1750 zyne Prodro-

mus avium in het ligt? welk te Lubeek in \to met

acht koperen plaaten gedrukt wierd, en verdeelt dezel-

ve in VLIL rangen.

De I Rang 5 hehelft de Vogelen met twee vingeren ,

zonder agiervinger , de Struisvogel,

De II. Rang hehelft Vigelen met drie Vingeren , zon-

der agtervinger. Deze hebben den bek hoog en

dun (b) of gekield , met eene kromme punt ^ of
(c) regt

9 of (d) eene groote kop en korte hals 9

cf (e) een lange regte bek? van binnen ge-

groefd, of (f) een bek , die aan haar agterend

tanden heeft. Dus zes geflagten.

De III. Rang. met vier vingeren , twee voor en twee

agtervingeren , eu deze hebben , of (a) een dikfe

haaksgewyze hek
, of (b) eene rechte , hoel:ige r

wigsgewyze
, of (c) een elsgewyze of (d) on-

regelmaatige voeten , of (e) eene zeer korte bek

en jlerk gepluimde kcp
9
(f) een zeer dnnne hol-.

Ie bek.

De IV. Rang , met drie voor en een agtervinger , de

bek (a) hoeksgewyze, (b) mesgewyze krom^

en aan haar begin hairig (c) de ftaart lang ei%

de vl rugels kort, (d) een plette hek (e). De
hek ftoïïipacbiig , het onderkaakbeen regt , het

hoven- 1
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bovenfte langer en krom, (f) de bek dun,

de agter nagel zeer lang (g) , de hek als voo-

rtri, doch de nagels alle even groot , (h) de

bek kort , aan haar begin breed , en zamenge-

drukt ,
(i) een korte hoekige fnydcnie bek k).

Een kegelagtige bek (1), een regte rolronddt

lange bek (m). Een kegelagtige Jmalle bck(n)

een fterke zaamengedrukte bek (o) , een regte

lek de kaakbeenderen gelyk (p); een zeisjen*

gevoyze bek (q) een korte fterke kromme bek(r)

een bek als moren , doch de pooten kort en de

vleugelen lang (s) , een korte bek , de middel"

fle vinger niet gekarteld (t)
,
eenregtebek (u)*

een verlengdde eïsgewyze bek.

De V. Rang , vier vingerige pooten , de agierfte vin-

ger enkel , de drie voor[ie door een vlies ver-

bonden
,
(a) een breede bek (b) de bek kegel-

agtige fcherp of Homp
Be VI. Rang , vier vingeren alles met een vlies ver-

bonden (a) het opperkaakbeen breed en plat > het

enderfee naar boven verwulfdt.

De VIL Rang, drie gevleesde vingeren , geen agtervin-

ger
,

(a) bet ligchaam eirond.

De VUL Rang 9
vier gewehde vingeren (a) de bek

recht.

De Heer Moehrikg, gaf in het jaar 1751 zyn

werk Avium Genera genaemdt in het ligt, het geënte

Rreemen in ^vo gedrukt is, en naderhand door den Heer
Nozeman, eender geleerdjie Vogelkenners van ons Va-

derland vertaaldt , endoor den kundigen HeerVo

s

maer
met aanmerkingen verrykt is j de Heer Moehring qh »

derfcheidde Vogelen in.

I, Vlies-
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J. Vliespooten , deze hebben in den eerjlen rang de

Exters in de tweede de Mufichen.

II. Velpooten, deze bevattende Roofvogelen en

Hoenderen.

UI. Kortvlerken.

IV. De Watervogelen; deze bevat vyf rangen , .de

tandbekken, de platbekken , deEngbekken,
de Duikers en Snippen.

In het jaar ij6o en vervolgenos gafde Heer Brisson
%yn groot Vogel werk uit

, beftaande in VI. Dtelen iti

4io met 261 Afbeeldingen, in welke vyf höndert en

zejiig Vogelen afgebecldt zyn , in welke er vier hondert

gevonden worden , welke nooit te vooren afgebeeldi

waaren.

De Heer Brisson verdeelt de Vogelen in twee ben*

den, L met gefpleeten, II met gevliesde Vingeren.
'

( mm Deze twee benden bevatten zes en twing ran-

gen.

L Die drie voor , en een agterv'mger hebben , hei

het bovenkaakbeen aan den punt dik , en wat krom,

de neusgaaten half met een vlies gedekt , de

Duiven.
II. De bek kegelachtig krom.

III. De bek kort en krom.

IV. De bek eene verlengdde kegel (a) , met de vede-

ren van den kop naar veor , de Raav enz. (b)

met die vederen naar agter , de Geelvogel Pa-

radysvogel.

V. De bek recht , aan wederzyden uitgerandt , dé

de Klauwier.

VI. De bek recht, de kaakbeenderen niet uitgerand j

de Offenpikker, en Spreeuw.
Vil
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VIL De bek dun , mat gcboogen , de Hop.

VUL De bek zeer klein , aan haar begin plat
,

de punt krom , de gaaping zeer groot
5 d? Zwa-

luw, Geitenmelker.

lX. De bek eew verlengdde kegel (a) , kzde

beenderen recht , de Moffchen , Knueiën (b)»

bovenkaak krom, de Rooc'borftjes (c),

beide elkander kruiffende , de Kruisvink.

X. De bek elsgewyze (a) meï Z?Zoö^e neusgaaten *

de Leeuwrik, Vygeneeter, enz. (bj ds

neusgaaten gedekt. De Meezen.

XL De bwk wigsgewtyze , de Graauwfpecht.

XII. Z)e bek draadsgewyze (a) &rö/?2 , m de Boom-
kruipertjes 5

(b) regt mj du Bloemzüigers,

XIII. Twee voor en iweeagter vingeren
,

(a) de bek

lang en regt j mei' eewe toge Zong de Draayhals ,

Specht , (b) de bek matig boogsgcwyze en aan

de zyden zaamengedrukt , de Koekkoek e^

Baerdvogel. (d) De bek tog , soo breed als

het hoofd , en gekarteld. De Toucan.
XVI. Drie voor en eene agtervinger

,
(a) eene korte

aan de punt zaamengedrukte bek , dc Rotsbaen
9

Manakin, (b) een kegelachtige gekartelde bek ,

de Momot , { c ) de bek lang en recht , in de

Ys vogel
,

(d) de bek krom en Jcherp , in dé

Byeïieeter
,
(e) de bek dik en zeiffen gewyze.

XV. Kleine vleugels , waar mede zy niet vliegen

bonnen , (a) met t-wee vingeren , de Struisvo-

gel
,

(b) drie en geen agtervinger de Cafoaris
9

Thoujou, (c) vier vingers drie voor en een

agtervïnger.

XVI. Geen agt er vinger en groote vleugels, fa)
De bek als een kromme kegel , in de Trapgans.
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(b) Een zeer regte lange bek , die aan depunt
dikker is, de Krabbeneeter. (c) De bek

korter , regt , en aan de punt dikker , de Ple-

vier.

XVII, Drie voor- en eene agtervinger
9

de vleugeh

bekwaam tot vliegen, (a). Met een regte bek

aan de punt dikker , de Kievit, (b) De bek

bytia recht , 'wat naar boven geboogen , de

Strandruiter. (c) Van boven rond aan de

punt zamengedrukt , het Waterhoentje, (d)

bek zamengedrukt , als ook het ligchaam; de

Ral (e) de bek dun , het Kemphaantje, de

Snep, (f ) de bek Tiaar beneden geboogen; de

Ibis . (g) de bek regt plat en van vooren breed;

de Lepelaer, (h) de bek dik en lang, de Rei-

gers
,

(i) de bek dik en kort lepelsgewyze ; (j)
de bek kort en regt , de Kroonvogel; (m) de

lek kegelachtig krom, de Kamchy (n) zylings

zamengedrukt , het voorhoofd kaal, de Por-
phyrio.

XVIII. Drie voor - en een agter vinger , alle geweld ,

of met een vlies omgeeven. (a) Met enkele

vliezen de Waterhoenderen, (b) Met uitge-

fneeden vliezen , de Koeten.
XIX. De vingers half gevliesd , de pooten huiten het

evenwigt , de Duikers.

XX. De pooten geheel gevliesd, zonder achtervinger

buiten het evenwicht, (a) de bekvecht enfcherp 9

de Zaagbek, (b) dwarsfcb gcjlreept , de

Groenlandfche Papegaay , en Zee Pape-

XX/. Drie gevliesde voorvingers en een agter vinger

(a) de bek regt, met eene kromme punt. De
Pengoin.

XX//.
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XXII. Drie ' voorvingeren met geheele vliezen verbon-

den ,
geen agtervinger , de poolen in het even*

wicht , en korter dan bet ligchaam
,

gelyk de

Albatros.

XXIII. Vier vingers , waar van de drie eerfte ge~

vliesdmet geheele vliezen, de agterfte los , de

pooten in het eveimigt , korter dan ligchaam
9

d'c bek niet gekarteld (a) de punt baaksgewyze »

de Onweersvogel, Meeuw, (b) debekrecht 9

aan de zyden plat de Stern en Waterfnyder,

XXIV Viervingeren , de drie voorfte met geheele vlie-

zen, de agterfte los, de poolen in het even-

wigt , korter dan het lichaam , de hek ge-

tand, (a) hek rolrondachtig de punt van
het opperkaakbeen baaksgewyze ,

gelyk de Dui-

ker (b) de bek van boven verheven van on-

der platachtig
? de Eend , Gans.

XXV. Viervingeren, met geheele vliezen verbonden 5

de pooten in het evengewicht 9
korter dan het

ligchaam (a) met een fcherpe bek den lang-

flaart (b) , de punt van den bek krom , enz*

XXVI, Viervingeren , de drie voorfte met geheele vïie*

zen , de agterfte los , de beenen in evenwicht 3

langer dan het ligchaam (a) , de hek getand^

de Flamingo (b) de bek zonder tanden , de

Kluit.

De Heer Linnaeus verdeeld in zyne laatfte uitgaa-

ve van bet zamenftel der Natuur de vogelen in zes ben-

den , welke ik hier niet zal aanhalen , als het onderwerp

van dit ftukje uitmakende.

De heer Beunniche in zyn Eleraenta Zoologica
behoud dezelve benden ah de Ridder Linnaeus ; doch

verfchilt zeer veel in de fchikking der geftagten.

Edoch dewyl de befchryvingen , nooit zulke volmaak-

te denkbeelden der zaken geven konnen, dan uitvoerige,

afbeeldingen hebben , de Natuurkenners zich toegelegt
*

o/7z naauwkeurme afbeeldingen van de Vogelen te geven,

Ifle. Deel II. Stuk* ** ° Om
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Onder deeze munten die van de Heeren Edwards ,

Catesby, BrissoNjD'Auberton, Frisch en Pen-
NANT Uit.

Het werk van den Heer Eleazar Albin , zag eerfi

in het jaar 1 740 het ligt , in drie deelen in tfo , maar
de onnatuuelyke coloreering derzelver doet het in de

pogen der Natuurkenneren minder agten.

De Heer Edwards begon in het jaar 1740 zyne

Hiftory Natural of birds uittegeven , met fchoone

naar het leven gecoleurde afbeeldingen. Dit werk in

vier deelen in qto bejïaande , werd .eenige jaar'en daar

na van zyne gleanings of natural Hiftory gevolgt 9

in drie deelen , welke te zamen hehalven de viervoeti-

gen , en infecten 3 1
5 zoorten van vogelen vertoonen.

De Heer Brisson gaf naderhand zyne Ornitholo-

gia
, of vogelkunde , met verfcheide nooit te vooren uit-

gegeven afbeeldingen van vogelen ; doch zonder coleu-

ren ; einddyk de Heeren Buffon en d'Aubenton dat

fchoone werk de algemeene en byzondere natuurly-

Jyke Hiftorie, fchryvende, gaf de jonge Heer d'Au-
benton, onder het opzicht van den Heer Buffon de

afbeeldingen der vogelen 5 met coleuren uit en kleinfo-

lio , om tot de natuurlyke hiftorie dor vogelen van den

laatfte genoemden Heer te dienen , waarvan reeds twee

deelen in het licht zyn, deze verzameling bevat reeds

zes honderd bladen , waarin meer dan acht honderd vo-

gelen afgebeeld zyn , de Heer Catesby had reeds de

Americaanfche Vogelen, in zyne natural hiftory of
Carolina uitgegeven metfchoone afbeeldingen ; dit werk

zoo ver de Vogelen aangaat, is naderhand met dat van

den Heer Edwards, in de Neztrenburgfche verzameling

gebragt en door de Heer Seligman in V. deelen info*

lio uitgegeven in het Hoogduüfch , en word thans in het

Hollandfch vertaald , door den Heer Scpp ,
boekverkoper

te Amfterdam onzen landgenooten medegedeeld ; alle

deze werken heeft de Heer Linnaeus zyn zamenftel

van Vogelkunde opgemaakt , doch het werk van den Heer

d'Au-
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d'Aubenton fcheen zyn Ed. doe noch niet gezien te

hebben

Ik heb in dit kort begrip , niet alleen alle de vogelen,

welke in degemelde verzameling zyn , 'er by gevoegd , als

ook die welke de kundige Heer Vosmaer in zyne be-

fchryving van vreemde Dieren gegeven heeft, en die ik

in de verzamelingen der liefhebberen hebbe gevonden ; en

dus twee honderd vogelen meer dan de Heer Linnaeus

aangetekend ; maar ik heb ook alle de aanhalingen van

dezelfde Heer met de fchryvers zelfs vergeleken, hier

door zullen myne omfchryvingen dikwerf eenigzintsmet

de Latynfche uitgaaf verfchillen, het geen ik nodig

acht den lezer vooraf te berichten
; ondertuffchen is het

verre van myn oogmerk, het werk van den Heer Hout-

tuyn te willen onderkruipen , ik geef dit werkJlechts

als een handboek voor yder bende van Dieren, om het in

het maken van verzamelingente kunnen gebruiken, al het

overige van het gezegde van den Heer Houttuyn zoude

ik kunnen wederleggen', maar zal alleen kortelyk ter

myner verdediging aanmerken , vooreerfl , dat ik het werk

zelf niet gecorrigeerd heb, als onder het drukken niet in

de flad geweeft zynde.

Ten tweeden op het berigt van zyn ontfangen briefje,

wyze ik zyn Ed. na de Phüofophia botanica van Linn.

p. 27872. föógenere convenientes easdempojfulent vires.

Laurus cinnamomum , malabathrum , Qaffia ,
Campho*

ra , Saffafras.

Enpag. 285 zegt Linnaeus Aromatics odore&
guftus fere conveniunt.

Cinnamomum ; Laurus , Saffafras ,
Camphora > macis

Cardamomum Caryophyllus &c.
En pag t 282 Laótefcentes plantas communiter ve-

nenatse, minus autem femiflofculofe.

Enpag. 283 Lactefcentes vix venenatas funt ut

prenanthes Chondrilla Laótuca. Hctzy
men hier de Lactuca voor Endivie of Latuw neeme.

Om rent zyn Ed: mineraiogifche Aanmerkingen zal
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ik alleen zeggen, dat de ZferHouttuin een greotedienjl

aan alle de liefhebbers der Scheikunde , en Mineralogie

zal doen , met te bepaalen , wat eigentlyk de kalk is , en

of zy tot het Dieren ± of Delfbaar ryk behoort , dat iS

of zy eene Dierlyke of Delffiof zy?

Ik heb dit alleen ter myner verdediging willen (lellen
$

al het verdere in Ed. Voorrede laat ik aan zyn plaats 4

en zal het zelve met ftilzwygen voorbygaan; en om aU
le onvriendelykheid vanmyne zyd'e te myden , gelieve de

lezer 5 bh 284 de woorden van by gebrek van na te zien

,

uiï te doen,

Onder de door my vermeerderde vogels
,
zyn erwaar-

fchynelyk, verfcheidenheden van kunne , of plumaadje

voor hyzondere zoorten te boek gefield, maar dit zal lig*

telyk verfchooning vinden 5 wanneer'men nagaat , voor-

eerjl hoe veel het mannetje van het wyfje in veelen ver*

fchild , hoe zeer de vogelen veranderen in het ruyen , en hoe

weinig wy weten van de huishouding der uitlandfche va*

gelen,

De volgende bende der dieren van heiderley leven by dé

liefhebbers der Dierkunde ; in grooter getalgevonden wor+

dende , zullen hun Ed. my verpligten indien zy my eenige

nieuwe zoorten konnen aan de hand geven; de verzameling

gen van de Heeren Burmannus , van der Meülen, en

de Heer Juliaans alhier 5 nevens myne eigen , hebben my
reeds een goeden voorraad vcrfchaft , van welke ik een

dankbaar gebruik hoop te maken.

Verder laat ik dit werk ter beootdeeling van ieder

kundig liefhebber <ler natuurlyke hiftorie ;
overtuigd

,

dat dwalen menfchelyk is ; en het toneel der gefchaapen

wezens zoo uitgebreid , dat het de palen van het men-

fchelyk begrip en kennis verder te boven gaat , vinden

myne geringe pogingen in dezen eenige goodkeurig , zöl

ik met lv.fi , dit werk, in myne ledige uuren voortzet»

ten, en geen mieite aan bet zelve Jparen.

P. BODDAERT.

II. BEN-
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II. BENDE.
VOGELEN.
ï. ROOFVOGELEN,
De Bek krom aan wederzyden
met een Hoek uitsteekendë.

XLI. GIER. De bek recht, met eene omgekroni-

de punt.

Het Hoofd kaal , van vooren met

eene naakte huid.

De tong gefpleeteft.

Condoor ï. ier, met een knob-

(Gryphus.) vJ bel opdenkruin, zoo

lang als het hoofd, de keel

naakt. Condor , Buff. Hifi.

lp. Deel JIdeé Stuk. H Nat
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Nat, des Ois. torn. ï. pag. 143*

Woond in Chili , Peru > Vran-

kryk, (Buffon.)

Harpey 2. Gier, met een gedekt hoofd , dat

(Harpyja.) met lange vederen gekuifd is.

NB. Deze behoord tot de Arenden.

Woond in Mexico, BrafiL

Koning van3. Gier, met kwabbige neusgaten *

de wouwou- naakte kruin en hals *. Edw.

wen. Hifi. of Birds. II. tab. 4.

(Papa.) Briss. Ornitb. I. p. 470. tab.

36. Bü ff. Hifi. Nat. des

Ois. I. (tab. 428. color.') tab. 6.

Woond in America.

Zwarte 4. Gier, met een bultig hoofd, en

(Mönachuf\) zwart ligchaam. Edw. 290»

Woond in Arabien.

Menfchen- 5. Gier, die boven grys is,metzwar-

eeter te flagpennen , en eenen wit-

£4ura) ten bek. Catesb. Carol. L
tab. 6. Buff. Ois. p. 137.

tab. col. 187.

Woond in America.

Baard



ROOFVOGELEN. 99

Baard Gier 6. Gier, die witagtig is; met eenen

(Barbatus.) bruinen rug , eene gebaardde

keel, rooden bek, en eene

zwarte itreep op het hoofd.

Edw. Birds. 106.

Woond in Africa.

Percnopte- 7. Gier, met zwarte flagpennen, die

rus aan den buiten rand grys zyn*

CArendgierC) behalven de buitenfte. Buff.

Hift. Nat* tab. 426.

Woond in Zuid Europa.

Zwarte GierA. Gier, die bruin is, met eenen wit-

ten halsband , en geele poo~

ten, Buff. Ois. tab. 425.

Witftaart 8. Gier , met een geelwas , en gee»

(Albicilla.'j le pooten, witte hairvede-

ren , met zwarte puntjes,

Woond in Europa.

XLlI. VALK. Een kromme bek, aan het hoofd

(Falco.) met was voorzien.

Het Hoofd dicht gepluimd.

De Tong gefpleeten.

a. met geel was.

H 2 ValK)
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Gekroonde i. Valk, met roeftcoleurig was*

(Coronatus.) gepluimde pooten, die wie

en zwart geflipt zyn , de zy-

den met zwart geftreept.

Gekroonde Arend. E d vr.

Biids. III. p. 31- tab. «224,

Zwarte 2. Valk, met geel was, half ge*

Arend pluimde voeten, zwartagtig

(Mdanatus.) roede couleurig ligchaam, met

geele ftreepen *. Aigle Gom-

man. Buff. Hift. Nat. torn,

I. pag. 68. tab. 409.

Woond in Europa.

Witkop 3. Valk, met geel was, half ge-

(Leucocepba-) pluimde voeten * een bruin

lus.) ligchaam , met êen v^it hoofd

en Haart. Pygargue, Buff.

Ois. I. p. 78. tab. 411.

Woond in America in Eu-

ropa.

Zee Arend 4. Valk , met geel was , half ge-

(Osfefraga.) pluimde voeten, roeftco-

leurig ligchaam, de ftaarc

vederen van binnen wit *,

Or-
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Orfraye, Buff. Oif. tom.

I. p. 88. tab. 112. 415.

Woond in in Europa.

Groote 5. Valk, met geel was, roeftagtig

Arend. geele pooten , roefl coleurig

(Chryfaetos.^) bruin ligchaam , eenen zwar-

ten ftaart, die aan haar begin

gegolfd is * Grand Aigle ,

Buff. Hifi. Nat. Qis. I. tab,

410.

Woond in Europa.

Gemeene 6. Valk, met geel was , gepluim-

Arend de roeftbruine pooten , een

(tulvus.) bruinen rug , een witten band

over den ftaart. Edw. Birds

I. tab. 1. Aigle Commun.

Buff. Hifi Nat. tab. 419,

Woon<J in Europa.

Bperen 7. Valk, met geel was, en poo-

Arend ten, asgraauw ligchaam, met

(Rufticolus.) wit gegolfd , en eenen witten

halsband.

Woond in Zweeden.

Ha Valk ,
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Tunetaan- 8. Valk, met geel was en poo-

fche ten 3 een blaauwagtig lig-

(Barbarus.) phaam , dat met bruyn gevlakt

is, een effen borft en geban*

deerden ftaart,

Woond in Barbaryen.

Blaauwagti» 9, Valk, met geel was, winkbraau>

ge wen, pooten en buik, de

(Coerulefcens.) wangen in eenen witten om-

trek . E d w. Birds. 108. tab.

108.

Woond in Afien.

St. Mar rins' 10. Valk , met wit was , rosfe

Vogei poeren
,

grys blaauw lig-

QCyaneus.y chaar , een boog over de

winkhraaiwen, die na de

keel loopt. The blue Hawke.

Edw. Glean, I. pag. 33. tab,

215. Oifeau 'int Martin.

Buff. Hifi. Nat. Ois. L p,

165. tab. 459,

Steenvalk i{. Valk, met geel was en poo*

(Pygargus.) ten , een afchgraauw lig-

chaam, de buik Week, met

roffe



ROOFVOGELEN. tos

toffe in de lengte loopende

ftreepen, de oogkring wit.

Rochier, Buff. Hift. Nat.

Ois. I. pag. 227. tab. 447»

Woond in Europa.

NB, De door Linnaeus aangehaalde

plaats van Edwards , komt hier

in het geheel niet te pas.

Wouw 12. Valk 5 met geel was, een ge-

(Milvus.') fpleeten ftaart, roeft coleu-

rig ligchaam, en witte kop*.

Milan , Buff. Hift. Nat. Ois.

L p. 154. tab. 422.

[b. zwarte wouw met een

geelen ftaart.Buff. Hift*

Nat. Qis.1. p, 139, tab,

472.

Woond in Europa,

Valk 13. Valk, met geel was en poo*

(GentilisS) ten , het ligchaam afchgraauw

met bruine vlakken, de ftaart

met vier zwartagtige ban-

den *, Faucm , ffift. Nat*

torn. Lp, 197. tab, 470.421,

Woond in Europa,

H 4 Valki
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Boomvalk 14. Valk, met geel was en poo-

(Subbuteo.) ten, een bruinen rug , witten

hals, bleekenbuik , met lan-

ge bruine flreepen Soubu-

fe, Buffon. Hifi. des Ois.L

tab. 443.

Woond in Europa,

13. Valk, met geel was, bruin lig-

chaam, bleeken buik, met

bruine vlakken. BüfeijÊvwf.

Hifi. Nat. torn. I. pag. 161*

tab. 419.

"Woond in Europa.

Steenfmet- 16. Valk, met geel was, een rood

zer geelen rug, met zware geflipt,

( Tinuncu* de borft met bruine ftreepen^

lm.) de Haart rond. Crefiirelle^

Buff. Hifi. Nat. Oif. Lp.

224. tab. 401. 471.

Woond in Europa,

ÏHïiferd.

(^Buteo.)

Blaaskop 17. Valk, met geel was en poo-

(Sufflator.) ten, een bruinagtig wit lig-

chaam
55



ROOFVOGELEN. 105

qhaam, en beenagtige oog-

dekken.

Woond in Suriname.

Spotter 18. Valk, met geel was en poo-

(Cqchinnans.) ten, witte wenkbrauwen,

bruin ligchaam , dat met wit

gevlakt is , eene zwarte ring

om den witten kruyn.

Woond in Zuid America.

Van Hud- 19, Valk, met geel was en poo-

fons baay ten , een bruinen rug , witte

(Hudfonis^ winkbrauwen , een blauwen

band op de vleugels. Edw.

Birds. torn. 3. tab. 107. pag,

107.

Woond in Hudfons baay,

Americaan- 10. Valk, met geel was, een bruin

fche Sper- rooden kop , en buik
,

wer blaauwagtige vleugels, Ca-

[Sparverius.) tesb. Carol. I. tab. 5. Aq-

ffllon, Briss. Ornith. I. p. 386»

tab. 3a. fig, 1.

Ruiven ee- 21, Valk, met geel was en poo-

H 5 ten,
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ter

(Columbarius.)

ten , een bruin lichaam , dat

van onder bleek is , een bruy-

nen ftaart, met vier witte

banden. Catesb. I, pag. 3.

tab. 3.

Woond in America,

Geflxeepte %i. Valk , met geel was , pooten en

(Superduo- winkbraauwen , een bruyn

Jus.) ligchaam met bleek gewolkt,

de flagpennen roeft coleurig

met zwart gebandeerd.

Woond in Suriname.

Kobez 23. Valk, met geel was, pooten

(FesperiimiS:) en winkbraauwen, de fluyt

en dyen roeftcoleurig
,
[het

ligchaam bruyn blaauw, de.

buik witagtig blaauw.]

Woond in In grien.

Zwemmer 24, Valk, met geel was, de poa-

(Lanarius.) ten en bek blaauw , het lig»

chaam van onder met lange

zwarte vlakken. Lömer,Buff,

Hifi. Nat. OU* I. p. 192,

Woond in Europa,

Valkj,
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Vorkftaart. 25. Valk , met donker was , en gee-

(Furcatus.'*) Ie pooten, hetligchaam van

boven bruyn , van onder wit-

agtig, eenen zeer langen ge-

vorkten ftaart* Buff. Hifi.

Nat. 0.is. I. p. 174. Catesb,

Carol. I. tab. 1.

Woond in Araerica.

Vifcharend 26. Valk, met blaauw was, en poo-

(HaliaetusJ ten, het ligchaam van bo-

ven bruin, van onder wit,

de kop witagtig. BalbuJarL

Buff. Hifi. Nat. Ois. torn,

I. pag. 81. tab. 414.

Woond in Europa.

Giervalk 27. Valk , met blaauw was, een

(GyrfalcQ.) bruyn (gevlakt) ligchaam

van onder met afchgraauwe

ftreepen , de zyden der (taart

wit. Gerfaut. Buff. Hifi.

Nat. OiSo I. tab. 210, 462,

44-6.

Woond in Europa.

Wespen bui- 2 8 Valk, met zwart was, half ge-

pluim-



108 ROOFVOGELEN.
zerd pluimde geelepooten, eenen

(Jpivoras,) afchgraauwen kop , en band

op den ftaart, die aan de

punt wit is. Bondrée 9 BuwWi

Hifi. Nat. Ois. I. pag. 163,

tab. 420

Woont} in Europa.

Elzen Bui- 29. Valk, met groen was, het lig

zerd chaam roeftverwig , de kruin,

(Jerugino* de keel, en de fchouders

fus ) bleek * Bufard , Buff. Hifi.

Nat. Ois. I. torn. I. p. 172,

tab. 424.

Wpond in Europa.

Havik 30. Valk , met zwart was , en gee«?

(Palwnba* le pooten, het ligchaam

nas.) bruyn , de ftuurvederen met

bleeke banden, de wenk-

braauwen wit. Autour , Buff^

Hifi. Nat. Ois. torn. I. p,

182. tab. 461. 418.

Woond in Eurqpa.

Sperwer.

(Nifus.)

31. Valk, met groen was, en gee»,

le pooten, een witten meè
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grys gegolfden buik, den

ftaart met zwarte banden.

Epervür, Buff. Hi/l. Nat*

Ois I. pag. 178. tab. 466,

467. 4Ï 12.

Woond in Europa.

Kieiiie 32. Valk , met bruin was, en gee»

Ie pooten , het ligchaam van

onder wie , de ftuurpennen

bruin niet zwart gebandeerd;

Emerillon. Buff. Hifi. Nat.

Ois. I. pag. 228. tab. 462,

BHJf. Orniih. X. pag. 315,

tab. 30. fig. 1.

Woond in Europa.

XLIII. UIL. De bek krom zonder wafch,

(Strïx.) De neusgaten met nederleggeü-

de vederen gedekt.

Het Hoofd groot, met groote

ooren, en oogen.

a. gehoornde Uilen.

Schuifuit 1. Uil, met een ros ligchaam*. Grand

(Bubo.) Duc
9
Buff. Hifi. Nat. Ois:

l
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I. torn. I. pag. 435.

b. E d w. Glean. I. tab*

227.

Woond in Europa.

Noordfche 2. Uil, met hoorens, en een witag-

(Scandica) tig ligchaam.

Woond in Lapland*

Americaan- 3, Uil, met hoorens, het ligchaam

fche van boven roeftverwig van

onder afchgraauvv , de vleu-

gels mee vyf witte flippen*

Ca te sb. Carol. I. pag. 7.

tab. 7,

Woond in America.

KleineSchui 4. Uil, met zes oorvederen*» Ma-

fuk yen Duc, B uffon
, Hifi.

(fitusS) Nat. Ois. I. pag. 272. tab*

29.

Woond in Europa.

Tartarifche (A)Uil, metooren, eenafchgraauw

ligchaam, dat met bruin ge-

golfd is, van onder witagtig,

de fchouders zwart. Pall.

Reiz*
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Reiz. torn. I. pag. 456.

Woond aan de Wolsa en Sa-O'

mara.

Rans Uil 6. Uil, met ooren van eene veder,

(Scops.*) PetitDuc, Buff. Hifi. Nat.

Gis. torn. L pag. 281. tab.

436.

b Zonder hoorens.

Witte 6, Uil, met eenen gladden kop, wiü-

(Nyctcea.) agrig ligchaam, met van el-

kander ilaarsde maansgewy-

fe bruine vlakken, Edw%

Birds II. tab. 61. Harfang^

Buff. jöï/ï. .Afaj. Ow. I. pag,

308. tab. 458.

Woond in Noorwegen.

GrooteNagt 7. Uil , met een ongehoornd hoofd*

Uil roefc coleurig lichaam , zwar-

{Aluco.') te oogkringen, de voorfte

voorpennen gekarteld. Hu-

lotte , Buff. Hifi. Nat. Ois.

I. pag. 285. tab. 441.

Woond in Europa.

Uil 3
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Eerk Uil 8. Uib , zonder hoornen , met geelë

(JFlammea!) oogen, een geel ligchaam,'

met witte flipjes , van onder

witagtig, met zwarte flip-

jes *. Effraye , Buff. Hijl.

Nat. Ois. torn. I. pag. 291»

tab. 440.

Woorid in Europa,

Kras Uil , 9. Uil , zonder hoornen
9 met blau-

(Striaula.) we oogen, een róefl coleu-

rig licghaam , de derde ftuur-

pen langer *. Chathuant^

Büff. Hifi. Nat. des Ois. h
pag. 281. tab. 437.

Woond in Europa.

Steen Uil, ïo.Uil, zonder hoornen, het lig*

(JJlulaJ) chaam van boven bruin, met

wit gevlakt, de Haart met

witte banden. Chouette Buff,

Hift. Nat. des Ois. tom. t

pag. 296. tab. 438.

Woond in Europa»

Caparoch (B) Uil, zonderhoornen , die van boveü

bruin is, met witte flippen,

den y



ROOFVOGELEN; 113

de buik wit met bruine ban-

den, de wangen witmet zwart

geboord. SparrowHawLEuw.

Birds. II. tab. 62. Bvto.Hift.

Nat. des Ois. I. p. 306.

Woond in Europa.

Roffe van (C)Uit, zonder hoornen, met een

Cayenne rosgeele bek, het geheele

lichaam geelagtig ros, met

zwarte golfjes , Chathuant dê

Cayenne. Buff. Bijl, Nat.

Ois. I. pag. 311. tab. 442,

Woond in Cayenne.

Lyk Uil 11. Uil, zonder hoornen, met een

(Funerea.) bruin ligchaam, en geele 00-

gen. Buff. Hift. Nat. des

Ois. L pag. 296. Briss.

Ornith. I. pag. 518. tab. 37.

f. 2.

Woond in Europa en Ame-

rica*

Havik Uil (D) Uil , zonder hoornen , eene klei-

ne zwarte vlak agter de 00-

gén , een geelagtig ligchaam,

Ijle Deel Ilde Stuk. I dat
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dat van onder bleeker i$.

Pall. Reiz. I. pag 455.

Woondaan de Kaspifche Zee.

Langftaart (E)Uil, zonder hoornen, met zwar-

te oogkringen, roefl: coleu-

rig ligchaam , van onder wie

met zwarte ftreepjes, een

zeer lange ftaart. Pall. Reiz.

I. p. 455-

b. bruine met witte vlak-

ken , en een zeer lan-

ge ftaart, engeele oog-

kringen. BüFFON
9 Hifi

4

Nat. Ois. I. tab. 463.

Woond in Siberien.

VanSt. Do-(F)Uil, zonder hoornen, met eene

mïngo groote bek roefl coleurig ge-

vlakt ligchaam, de borft wei-

nig, en de buik niet gevlakt.

Chouette de St. Domingue.

Buffon. Hifi. Nat. Ois* L
torn. I. pag. 313.

Woond in St. Domingo,

Kat Uiltje 1 2. Uil , zonder , hoornen de flagpen-

neu
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(Pasferina^ nen met vyf reyen witte vlak*

ken. The little owl. Edw.

Glean. I. tab. 228. Cheveche.

B

u

ff. Hifi. Nat. Ois. I. p.

300. tab, 439.

Woond in Europa, doch k
zeer zeldzaam.

XLïV. KLAUWIER. De Bek regt van boven

(Lamus.) verheven rond , van on-

der zoo dik als hoog,

het opperkaakbeen aan

de punt uicgerand , de

punt krom.

Vorkflaart. 1; Klauwier, met eene gevorkte

(Forficatus.) flaart , eene opflaande kuif,

het ligchaam groenagtig

zwart. Gobemouche Hupé.

Buff. Hifi. Nat. Ois. tab.

189. Bris s. Ornith. torn.

II. pag. 388. tab. 37,

fig. 4.

NB. Deze is een vliegevanger»

Woond in Madagafcar.



ii6 ROOFVOGELEN.
Fingah. 2. Klauwier , met een gevorkte

(Ccerulefcens.) ftaart, het ligchaam blaauw

agtig zwart , en de buik wit.

Buff. Hift. Nat. des Ois. ti

pag. 244. Edw. Birds. IL

pag. 56. tab. 56.

Woond in Bengalen.

Gekuifde 3. Klauwier, met een wigsgewyze

(Criftatus.) ftaart, het hoofd gekuifd,

het ligchaam rosachtig van

onder geelros, met bruin ge-

(
golfd. Edw. Birds. II. 54.

pag. 54-

Woond in Bengale.

Van Canada 4. Klauwier , met eene wigsgewyze

(Canadenfts.') ftaart een gekuifd hoofd , een

ros ligchaam, dat van onder

wit is. Buff. Hift. Nat. des

Ois. jfc pag. 250. tab. 475. f. 2.

Langftaart. 5. Klauwier, met een wigsgewyze

ftaart, die zeer lang en

)

blaauwagtig is, de kop ge*

gekuifd.

'\r~ " ] Woond in Senegal.

ü i .: i KLAU-

7
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Louizaan- 6/ Klauwier, met een wigsgewyze

fche ftaart, afchgraauw ligchaam,

(JUudovicianus^) zwarte roeyvederen , die

aan hun begin , en ftuurve-

deren die aan hunnen tip

zwart zyn, Buff. Ornüh.

II pag. 162. tab. 15. f. 2.

Woond in Louizanien.

(Nengeta.) 7. Klauwier, met een wigsgewyze

ftaart, met eene witte punt,

een afchgraauw ligchaam , dat

van onder witagtig is. Edw %

Clean. II. tab. 318.

Woond in Brafil,

Krombek 8, Klauwier, met een wigsgewyze

{Curviro- ftaart , een wit ligchaam

,

Jlris.) zwarten rug ,
vyfflag pennen,

met eene witte vlak. Vang<$

Buffon. Hifi. Nat. torn. I,

pag, 247. tab. 228. Briss„

Ornitb. II. pag. 191. tab. 19,

f. 1.

Woorjd in Madagafcar,

Rouwdragers. Klauwier, met eene wigsgewyze

I g fta&rtt
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(Collaris.) ftaart, een zwart ligchaam,

van onder wit, de flagpen-

pen aan 't begin wit. Buff.

Hifi. Nat. Oif. I. pag. 237.

tab. 477.

Woond aan de Kaap.

Witte (A) Klauwier, die geheel wit is,

met zwarte flagpennen *.

Woond in Weft Indien.

Luconfche io, Klauwier, met eene wigsgewyze

(Lucojtenfa.) ftaart, eene zwarte vlak aan

de ooren , roffe flagpennen

die aan den tip wit zyn.

Briss. Ornith. II. pag. 166.

tab. 18. fig. V.

Woond in het Eiland Lu?on,

Wagter 11. Klauwier, met een wigsgewy-

(Excubitor*) ze ftaart, die aan de zyden

wit is, een graauwen rug,

zwarte vlerken met een witte

vlak *. Piegrieche grife,

Buff. Hifi. Nat. Ois. I. torn»

I. pag, 134- ^b. 445.

Woond in Europa,

Klau-
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Schat Exter 12. Klauwier, met eenen byna wigs-

{Collurio.) gewyze ftaart, gryzen rug,

de middelde roeipenn n een

kleurig, de bek lood coleurig.

I
NB. Deze is een byzoort der voorige.

Woond in Europa.

Zwartoor (B) Klauwier, met een gryzen rug
,

een lange zwarte vlak agter

de oogen. Piegrieche roujfe.

Buff. Hifi. Nat. Ois. I. p„

139. tab. f. 1.

b. Met een roode borft.

Buff. ibid. tab. 32. 1.

Woond in Europa,

Tyran 13. Klauwier , die afchgraauw is,

( Tyrannus 9) van onder wit , met een zwar-

te kruin , en een lang rofle

ftreep. Catesb, Carol. ï.

tab. 55.

Woond in America,

Scbach. 14. Klauwier, die geelagtig is, met

een zwart voorhoofd, en

vleugels.

Woond in China.

.

'
.. I 4 Klaïï-
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Tyran van 15» Klauwier, die zwart is, van on-

Brafil. der geel , de kruin met eene

(Pitangua.) geele ftreep , een witte band

aan de oogen. Tyran dc Bra-

fil Bufp. Hifi Nét. tab. 212,

Woond in Brafil.

NB. Deze is een Vliegevanger.

Geflreepte 1 6. Klauwier , met eene ronde ftaart.

(fioliatus.) een wit ligchaam met zwart

gegolfd. Edw. Glean. I. p,

35. tab. 226. Buff. Hifi, Nat

Ois. I. pag. 238. tab. 297.

fig. 2. het wyfje. Briss. Or-

nitb. II. pag. 187. tab 29,

fig- 3-

Woond in Cayenne.

Zwart Kop 17. Klauwier, die ros is, vanonder

^flufus.) wit, met een zwartagtig

groen hoofd. Schetbé. Buff.

Hifi. Nat. Ois. tom. I. pag,

248. n.7. tab. 298. i vBris$.

Ornitb. II. pag. 185. tab,

17. fig. 2.

Woond in Senegal

Kul?-
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Geelkruin 1 8. Klauwier, die zwart is, vanon-

der rood, met eene geele

kruin en Dyen. Gonolec ,

Buffon. Hifi. Nat. des Ois,

I. pag. 249 tab. 56.

Woond in Senegal.

(Jeelbuik 19. Klauwier, die is bruin met eene

{Sulpburatus,) zwarte kop , en eene witte

band om dezelve. Becarde a

Ventre Jaune. Buff. Hifi.

Nat. Oif. I. pag. 247. tab„

«296. Erïss. Ornith. II. tab»

14. fig. 1. 2.

Woond in Cayenne.

Afchgraaur 20. Klauwier, die graauw is,vanon.

we der witagtig, de kruin, en

(Senegallus,) band om de oogen zwart;

zwarte ftuurvederen , die aan

de punt witzyn. Briss. Om.

II. pag. 167. tab, 17. fig. 1,

Woond in Senegal.

Van Mada- 21. Klauwier, dieafcbgrauw is, van

gafcar onder witagtig, met zwarte

(Madagafca?* pogftreepen , en roffe fluur

ï 5 vp
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cenfis.) vederen. Brisson. Ornith.lL

pag. 264. tab. 16. fig. 1. 2,

NB. Dezelve met den hals van voren

zwart. Buffon. Hift. Nat. de$

Ois. tab. "99. fig. 1. 2.

Woond in Madagafcar,
^

Bruine van 23. Klauwier, die grys is, van on»

Bengale der wit , met roode koonen 5

(Emcria.) en ftuit. Edw. Birds. IV
tab. 190. Rougequeue. Buff.

Ois. pag. 243.

Woond in Bengale.

Spotier 24. Klauwier , met eene ronde flaart,

(Jocofus.) een grys ligchaam, het on-

derfte ooglid puper , de aars

bloed rood.

Woond in China.

Schraaper ^.Klauwier, die de rug grys heeft,

(Infauftüsr) de fluurvederen ros , de

twee middelfte afchgraauw

,

met een zwarte band , de

flaart rond.

Woond in de Boflchen,

Klau
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Witftreep 26, Klauwier , die grys is , van onder

(Faujtus.) roeftcoleurig, met een wit

ftreepje agter de oogen.

Woond ia China.

Zwartkap (C) Klauwier , dfe ftaalblaauw is , met

een zwart hoofd , en ftuur-

vederen , de roeipennen

zwart, dochdebuitenftewit.

B u f F. Hifi. Nat. des Ois.

t pag. 246, tab. 377.

NB. Dezelve dog zonder witte roei-

pen, idem. tab. 404.

Woond in Cayenne.

Groene (D) Klauwier , die groen is, met een

witte hals, kop, borft en buik,

de zylingfche ftuurvederen

zwart. Thcha- Cbert- hé.

Buff. Hifi, Nat. Ois. I. p,

248. tab, 374,

Blaauwe (E) Klauwier, die van boven blaauw

is, en van onder wit. Buff.

Hift. Nat. Ois. I. pag. 237.

tab. 298. fig. 1.

Woond in indien.

Klau-
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Wit Buik (F) Klauwier, die zwart is , met

buik wit. Buff. Hifi. Nat,

des Ois. I, pag. 437. tab. 9.

lig. 1 . Angraien.

Woond in Madagafcar.

Cha-b^rt (G) Klauwier , die donker blaauw is s

van onder wit. Euff. Hifi,

Nat. des Ois. I. tab. 38. £,

2. Cha-bert.

Woond in de Manill^s.

II, DUNBEKKER
De Bek zamengedrukt van loven gekield**

XLV. PAPEGAY De Bek krom en uitgerand,

(Psittacus) de onderkaak naar boven

ge-

* IK heb deze benaaming (fchpon ook oneigen) beter ge-

agt, dan die van Exterbenden (Picae), welken de HeerJLm-

naeus gebruikt, wyl de meefte weinig naar Enters gelyken^

e« zy alle den bek zaamen gedrukt hebben.
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geboogen, de Neusgaaten

aan den grond van den bek.

De tong vJeesagtig rond.

Twee voor en twee agter

vingers.

a. Langftaartige.

Weft Indi- i. Papegay, met eene lange ftaart,

fche Rave die rood i.s, de roeipennen

(Macao.) van boven blaanw, van on*

der ros, de koonen naakt,

en rimpelig. Edw. Birds.

IV. p. 158. BuxF. Hifi. Nat.

tab. tz.

Woond in Zuid America.

GroéneW.I.a. Langftaartige Papegay, die groen

Rave is, met blaauvve vlerken,

(Militaris.) naakte koonen, met gepluim-

de ftreepen.

Woond in

BlaauweAra 3. Langftaartige Papegay , die van bo-

(Ararauna.) ven blaauw , en van onder

geel ïs, ir.et naakte koonen,

met gepluimde ftreepen *.

Edw, Bitds. IV, i59,Buff.

Hifi.
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Hifi. Nat. tab. 36.

Woond in Zuid America.

Mafcarin 5. Langftaartige Papegay, die bruin

(Obfcurus.) is, met roode naakte wan-

gen, het hoofd graauw, en

zwart , de Haart graauw.

Büff. Hift. Nat. des Ois.

tab. 35.

Woond in Africa.

Edele 6 Langftaartige Papegay , met naakte

(Nöbüis.) koonen , en roode fchouders.

Woond in Afia.

Groene van 7. Langftaartige groene Papegay , met

Brafil naakte koonen , blaauw en

(Severus.) groenen ftuurpennen, die van

onder purper zyn. Edw.
Glean. tab. 1229. Buff. Hifi.

Nat. Ois. I. tab. 383.

Roodborft (A) Langftaartige Papegay , die groen

(Hcematodes.) is met eene rode borft, en

blauwe kaaken. Linn. mant.

alt. p. 524. Edw. Glean. I.

tab. 232.

Lang*
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(b.) Langftaartige Parkie-

ten.

Woond in Ooflindien.

Van Gingi 8. Langftaartige Papegay, die groen

(Eupatria.) is , met roode fch ouders.

Briss. Ornith. IV. pag. 343,

Buffon. Hifi, Nat. Ois.

tab. 239.

Woond in Grugo.

Japanfche 9. Langftaartige Papegay, die groen

(Japonicas.) is , van onder en aan de zy

lingfche ftuurpennen rood,

de roeipennen blaauw.

Woond in Japan.

Ambonfche 10. Langftaartige roode Papegay, met

(Amboinenfts*) eene blaeuwe rug , de vleu-

gels met eene groene vlak.

Buff Hifi. Nat. des Ois. I.

tab. 240. Briss. Ornith. IV.

pag. 378. tab. 28. %. 2,

Woond in Amboine.

Blaauwkop 1 1 , Langftaartige groene Papegay, met

blaau-
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[Cyanocepha- blaauwe kop en keel. Buff.

los.) Bijl. Nat. des. Ois. . . taU

192 Briss. Ornith. tom.IV.

p. 359. tab. 19. fig. 4.

Woond in Ooftindien.

Van Borneo 12. Langjlaartige roode Papegay, met

{Bornms,) groene tippefi aan de duur

en roeipennen , een blaauwe

vlak op de vleugels, en brui-

ne oogkringen. £dw. Birds.

IV. tab. 173.

Woond in Borneo.

óeeleParkiet 13. Langftaartige geele Papegay, fnet

van Angola groene dekvederen , roode

(Solftitialis.) oogkringen , de buitenfte

flagperinen blaauw.

Woond inGuinea en Ango-

la.

VanCarolina i^Langflaartige groene?apeöay , met

(Carolinenfis.) eene geele kop , hals en koo-

nen. Catesb. Carol. I.tab. 4.

Woond in Carolina en Vir-

ginia.

Lang-
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Alexanders iq.LangJlaartigeFAVEGAY, die groen

Papegay is , met eene roode halsband

,

{Akxandrh) enborft, Ring Parkiet. Edw.

Glean. III. tab. 1292. fig. 1.

Büffon. Ois. Bijl. Nat. pag.

215.

Woond in China, Bengale.

Geelwang 1 5. Langflaartige groene Papegay , me?t

Parkiet rotte wangen, de ftuur en

(Pertinax.) roeipennen grys. Edw. Glean,

I. tab. 234. Tellow Faced

Parkiet. Buf F 0N.#i/2. Nat,

Ois. 528.

Woond in America.

Roode 1 6. Langflaartige groene Papegay , met

blaauwkop een rood voorhoofd , blaauw

Parkiet agterhoofd, en roeipennen.

(Canicularis.) Edw. Brids, IV. tab. 176.

Woond in America.

Bruinwang 17. Langflaartige groene Papegay , met

Parkiet eene blaauwe kruin en ftuur-

(deruginö- vederen. Edw. Birds IV,

fus) tab. 177.

Woond in America.

Ijle. Dtel JIde Stuk. K tang-
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RosbekPar- iS.Langflaartige groene Papegay, met

kiet roode bek, en pooten, de

(Rufiroflris.) lluurvederen aan de tippen

blauw , de oogkringen vleefch

coleur. Edw. Birds. IV. p.

i75.

Woond in America.

Bonte Par- 19. Langftaartigegeelen groene Papegay,

kiec hetagterhoofd, keel en bord

(Ornatus^) rood, de kruin en ooren

blauw , de oogkringen graauw

Edw. Birds IV. pag. 174.

tab. 174.

b. B u ff. Hifi. Nat. Ois.

tab. 61.

Woond in Afia.

Parkiet van 20. Half Langflaartige groene Papegay ,

Cayenne

(Agilis.^)

de dekvederen der blaauwe

flagpennen oranje, de ftaart

van onder rood , de oogkrin-

gen graauw. Edw. Birds IV.

168.

Woond in America.

Gevlakte (B) Langflaartige geele Papegay * , m et

groene
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Parkiet groene vlakken op den rug en

vleugels , de dekvederen

groen , de flagpennen violet $

de ftaart groen, debuitenfte

vederen violet. Buff. Hifi*

Nat. tab. 525,

Woond in Cayenne.

Roodkop (C) Langjlaartige groeneVapègay , die

Parkiet van onder geel is, de kop

paarfch , het voorhoofd en de

wangenrood, de keel zwart,

eene vlak op de vlerken.

Buff. Hifi. Nat. Ois. tab,

264.

Woond in Gingi.

Geelkop (D) Langjlaartige groene Papegay , met

Parkiet eene geele kop , rood voor-

hoofd en wangen, de rand

der vleugelen geel. Buff,

Hifi. Nat. Ois. tab. 499.

Woond in Carolina.

Witkop (E) Langjlaartige Papegay, die groen

Parkiet is, van onder rozen rood,

de kop wit meteen zwarten

K 2 bané
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band over het voorhoofd,

twee zwarte vlakken aan de

keel, eengeele band over de

vleugels. Buff. Hift.Nat*

Ois. I. 517.

Woond in Pondichery.

Bruinftaart (F) Langfiaartige Papegay, die groen

Parkiet is met een roeftwervige buik

enftaart. Büff. Hifi. Nat.

Ois. 85.

Woond aan de ftaart Magel*

lanes.-

WitoogPar- (G) Ldngftaartige groene Papegay , met

kiet witte oogkringen , de fchou-

ders carmyn rood. Buffon.

Ois. Hifi. Nat. p. 407,

Woond in Güjana.

Jt\zmw{laart(H) Langfiaartige groene Papegay , die

Parkiet de ftaart blaauw heeft, de bin-

nenfte fluurvederen geel,

de middelfte wit , en de bui-

tenfte blaauw Büff. Hifi.

Nat. Ois. 359.

Wöond in Cayenne.

Lang-
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Geteekende (I) Langflaartige groene Papegay, die

Parkiet de vleugels van onder geel

heeft, de hals met roode

vlakken. Buffon. Hift f Nat.

Ois. p. 187.

Woond in Gujana,

Ge fchilder- (K) Langflaartige groene Papegay , de

de Parkiet hals bruin , de randen der hals

vederen oranje , een oranje

vlak onder de oogen, het

voorhoofd, en de wangen

donker violet , de ftuurve-

deren blaauw , de buik en

Haart rood bruin. ¥>uff.Hifl9

Nat. Ois, 144.

Woond in Cayenne,

Arlequin (L) Langflaartige roode Papegay, het

agterhoofd , het bovenfte

der rug, een band onder de

oogen naar den rug, heton»

derlyf en de ftuurpennen

blaauw , de roeipennen geel

Buff. Hifl. Nat, tab. 143,

Woond in Ooft Indien.

Ka Kort
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c. Kort ftaarten met een

gelyke ftaart.

* Cacatous. ,

Gekroonde 2 1 . Kortfiaartige Papegay , met een roo-

QCoronatus.) de kuif met blaauwe tippen,

Woond in Surinamen,

GeelkuifCa-22. Kortfiaartige Papegay, die wit is

catoe mee een geele kuif *. Edw.

{Criftatus.) Birds. IV. 160. Buff. Hifi,

Nat. Ois. 14.

Woond in China.

Witkuif (M) Kortfiaartige Papegay, die wit is

met eene witte kuif. Buffon,

Hifi. Nat. Ois. 163.

Woond in de Moluccos.

Roodkuif (N) Kortfiaartige Papegay , die wit is

,

de kuif van onder rood *,

Buff. Oif. 498.

Woond ......

llpodbek (Q) Kortfiaartige Papegay , die wit is,

de bek en fluit rood. Buff.

Hifi. Nat. Ois. torn. 49 1 -

Woond
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Woond in de Philippynfche

Eilanden.

b. Kleine Briss. Ornith,

IV. p. ais.

Roodvlerk 2.%.KortJlaartige Papegay , die vuilwit

(Erythroleucus.) is , de ftuit vleugels en ftaart

rood. Briss. Omitb. IV.

p. 214.

Woond ,

Blaauwe 24. Kortjlaartige Vapegay , die grys is

(Erithacus.) met witte oogkringen, en

roode ftaart. Buff. Gis, tab.

Woond in Jamaica,

** Loeries.

Snapper 25. Kortflaartige Papegay, die rood is,

(Garrulus.) met graauwe oogkringen,

de kaaken en vleugels groen,

de ftuurvedrren aan de be-

nedenftn helft blaauw, Edw.

Birds. IV. tab. 172,

b. roode met groene, en

zwarte vleugels , de

K 4 ftuur-
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lluurvederen geel, do

onderfte half groen,

p. roode meigroene vleu-

gels, en zwarte roey-

vederen,de ftaart, groen

van onder geel, eene
; 4 , j!

geele vlak op de rug,

Buff. Hifi* Nat. Ois.

215.

Woond in de Moluccos.

Juffertje 26. Kortflaartige Papegay , die roo4

(Domicella.) is, de kruin violet , d,e vleu-

gels groen , de fchouders en

knieën blaauw. Edw. Birds.

IV. 171. Hifi. Nat. OM
119.

Woond in Ooftindien.

d. De kruin zwart het ag-

terhoofd blaauw, de ag-

terfte dekvederen rood

,

met groene randen.

Buff. Hifi. Nat. taj^

§4-

Lorre

(LoryJ

27. Kortftaartigc?A?EGAV 9 die purper

is , met eene violette kruin,

<J9
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de borft ftaart en knieën

blaamv*.EDw.Z?rafa. IV. 170..

Woond in Ooftindien.

Bewaasftiu- (P) Kortftaartige Papegay , die rood is,

de de fchouders , en roeipennen

blaauw, de rug en buik, als

met eene blaauwe waaflfem

gedekt.

Vosm, Befchryv.

Fr&aye (Q) Langflaartige roode Papegay, de

fchouders , buik , en roeipen-

nen blaauw. Bv??. Hifi, Nat»

tab. 518.

Woond in Amboine.

NB. Deze komt zoo na aan de bewaas-?

femde , dat zy miflchien flechts

eene byzoort is.

BJaauwftuit (K) Langflaartige Papegay, die rood

is 5 met een blaauwe ftuit,

en vlak boven de vleugels

,

de ftuurvedercn zwart. Buff.

Hifi. Nat Ois. 519.

Woond in China.

*** Papegayen.

K 5 Kort*
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Blaauwkop zS.KortftaartigePAVLGAY, die blaauw

(CoerueoCe- is, met een groene buik,

phalon.) ftuit en Haart , de kruin geel,

de ftuuren roeipennen rood,

Briss. Ornitb. IV. p. 317.

Woond in Gujana.

Zwarte 29. Langflaartige Papegay, die zwart

(Niger) is, met een blaauwagtig

zwart ligchaam, de bek en

oogkringen witagtig Edw.

Birds. I. tab. 5. Buff. Hift*

Nat, Ois, tab. 502.

Woond in Madagafcar.

Witkop 30, KortftaartigePapegay , die groen is,

(Leucocepba- met blauwe flagvederen , een

les.) wit voorhoofd. Edw. Birds*

IV. 166.

(b.) Buff. Hift. Nat. Ois.

tab, 335.

Woond in Martinique. b en

in Senegal.

Veelverwige 3 1 . Kortftaardige Papegay , die groen

(Lucionen- is, met een blaauw agter-

fis.) hoofd en ftuit, de vleugels

met
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met zwart, blaauw, en rood

getekend. Brisson. Omith.

IV. pag. 295. tab. 22. f. 2,

Woond op het eiland Lucon»

Bonte 3 1 . Kortftaartige Papsgay, die groen is ,

Amazoon met geel gevlakt , een blaauw

(dejlivus.) voorhoofd , bloedroode

fchoaders, en roode oog-

kringen. Edw. Birds. IV.

162. Buff. Hifi. Nat. Qis*

tab. 120.

Woond in de Weft Indien,

Amazoon 33. Kortftaardige Papegay, die groen-

{Amazonius.) achtig is, met een geel voor-

hoofd, en oranje koonen*.

Buis s. Omith. IV. p. 257,

Woond in Surinamen.

Paradys 34, Kortfiaardige Pafegay, de keel.

Papegay buik, en ftuurvederen rood.

(ParadiJL) Buff. Hift. Nat. Ois. 336.

Woond op het eiland Cuba.

Aurora (S) Kortjlaartige Papegay, de fchoft

qn randen der vleugelen

rood.
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i

rood. Linn. Mantiff. alt. pag,

524. Bufp. Hifi, Nat. Ois.

tab. 13.

Woond in America.

Gerande (T) Langftaartige groene Papegay , met

eeneblaauwe kruin, en vleu-

gels, welkers veeren geel

gerand zyn. Buff. Hifi. Nat,

Ois. 287.

Woond op het Eiland Lu-

?on,

Aardige 35. Kortjlaartige groene Papegay, met

(Fejlivus.) een purper voorhoofd, de

wenkbraauwen en keel

blaauw , de rug bloedrood,

Woond in Indien.

BraGliaan- 36. Kortjlaartige groene Papegay, met

fche een rood aangezicht de, flag-

(Trafchen- pennen blaauw, deoogkrin-

Jis.) gen afchgraauw. Edw. Birds

161. tab. 161.

Woond in Brafilien.

Roodvlak- 37. Kortjlaartige'groene Papegay, mee

xooi
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een rood voorhoofd , en eene

roode vlak op de vleugels,

de kruin en voorfte roeipen-

pen blaauw. Edw. Brids IV

tab. 164.

Woond in Amerika.

Havik Pape- 38. Kortftaartige groene Papegay, met

gay eene graauwe kop , de bofft

(decipitri* én hals met violet gevlakt,

nus) de ftuur en rociveeren aan

de tippen blaauw. Edw» Brids

IV. tab. 165. Buff. Ois. tab.

Woond in Cayenne.

Roodgatje 39. Kottjiaartigé groene Papegay, met

(Menftruus.) een blaauwagtig hoofd, en

het onderfte der rug rood-

Edw. Glean. III. tab. 314.

Buff. Ois. tab. 334.

Woond in Suriname.

Vuyle 40. Kortftaartige hruinagtige Papegav*

(Sordidus.) met een blaauwe keel, de

Haart, en vleugels groen,

de bek en onderrug rood.

Eb-

£> Ü N

kige

^Autumnalis)
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Edward. Birds. IV. i6fé

Woond in Mexico,

Bruine (U) Konftaartige Papegay, die bruin

is, van onder violet, de

ftuurpennen, en flagpennen

blaauw* , de fluit fchaarla-

ken rood. Edw. Glean. IIL

tab. 315. Buff. Ois. tab,

408.

Woond in Cayenne.

Zwartkop 4 r . Kortfiaartige Papegay, die groen

(Melanoce- is , van onder geel met een

phalus*) zwarte kruin, witte borft

,

en vieefchroode oogkringen.

Edw, Birds IV. tab. 167*

Buff. Ois. 526.

Woond in Cayenne-

Geelftuit (V) Kortfiaartige Papegay , die groen

is, het aangezicht blaauw,

de roeivederen blaauw, de

mfddelfte met een roode

vlak, de borft bleek rood,

met groen gewolkt , de ftaart

geeh
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geel. Buffon. Oh. 360.

Woond in de Havana.

Bloedvlak (W)Kortftaartïge?APEGAY, die groen

is, het bovenfte der vleugels

rood , de flagpennen aan het

üiterfte geel in/c midden rood

daarna blaauw , de punten

groen. Buffon. Hifi. Nat,

p. 212.

Woond in Cayenne,

Chineefche (X) Kortjïaartige Papegay , die groen

is, met blaauwe en roode

vlakken op de borft, de ran-

den der vleugelen blaauw,

de ftuur en roeipennen van

onder zwart. Buff, Hifi. Nat.

Oif. 514.

Woond in China,

Roodkeel (X)* Kortjïaartige groene P^pegay , met

een wit voorhoofd, roode

keel blaauwe ftuurvederen.

Buff. Hifi. Nat, Ois. 549.

Woond in Martinique.

Kort-
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Roodbuik (X)** Kortfiaartige Papegay , die gröeïi

is, het hoofd en wangen

blaauw, de buik rood, de

roeivederenblaauw,de ftuur-

vederen rood, van onder

geel. B uff. Hi/l. Nat, Oiss

S48.

Woond in Martihique.

**** farkiecen.

Geelkeel 42 Kortfiaartige groene Papegay, met ee-

ne roode keel,

Woond in Indiërs

Bonte (Y) Kortfiadrtige Papegay, tiit rood

en zwart gemengeld. EöWó

Brids IV. 163.

Woond i

ymïk\Quvige(7j)Langftaartige Parkiet, niet een

blaauw voorhoofd, rood ag-

terhoofd, en bord, ëene

blaauwe vlak agter de oogen >

het lyf groen en geel. EdW;

Birds 174.

Blaauwkaak (Aa) Kortfiaartige Papegay > die groen

is*
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is, het voorhoofd, de keel en

wangen blaauw, de flagve-

deren blaauw, de drie bin-

ncnfte van boven rood , dè

hals van vooren oranje. Ed w.

Glèan. I. pag. 43. tab. 230.

Woond .......

Oranje Bék (Ba) Kortfiaartige'PA'PEGAY , die groen is,

de flagpennen en randen der

vleugelen blaauw , de zydeii

rood, het bovenkaak been

oranje» Edward. Gleah. L
pag. 44. tab. 031.

Woond in ....... »

Parkiet van 43. Konftaartige Papèg ay, die

Senegal van onder geel is, met een

{Senegaïkn- afchgraanw hoofd. Buffon*

fis.) Hifi. Nat. Öis. 288;

Woond in Senegal

GeelkeeL (Ca) Konftaartige groene Papegay, met

een geele keèï. Büff. Hifi*

Nat. Oh. 190. 1.

Woond in America.

tfiè Deel Uk Stuk L Korh
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Goudvlerk 44. Kortflaartige groene Papegay, dö

vleugels met eene oranje

en blaauwe vlak, de oog-

kringen wit. Edvv. Glean.lL

tab. 293.

Woond in Indien.

Roodborft 45. Kortflaartige Papegay, die groen

(Galg.ulus,) is, met een roede borft eii

fluit, de kruin blaauw, [de

bovenrug me: eene geele

band.] Büff. Hifi. Nat Oh,

190 2.

Woond in Peru.

Guineefche 46. Kortflaartige Papegay, die groen

Mos is, met een rood voorhoofd,

(Pullarius.y de üaart oranje, met eene

zwarte band, de oogkringeri

graanw. Edw. Giean. I. tab*

237. % 1.

Woond in Guinea.

BraOliaan- 47. Kortflaartige Papegay , die geelag-

fehe Mos tig groen is , met eeneblaau-

(Pasferinus.) - we vlek op de vleugels, die

van onder blaauw zyn. Er>

WARDS
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waRds gleari. II. pag. 5 1. tab»

235-

Woond in America.

Slaauwrand (Da) Kortjlaartige groene Papegay, met

blaauwe fkgpennen, de bui-

te nfte groen. Buffon. Hifi,

Nat. Ois. 455.

Woond aan de Kaap.

Blaauwë (Ea) LcmgJlahrtigePapegay
3
die fcbooti

blaauwis van onder wit.BuFF.

Hifi. Nat. Ois. 455. 2,

Woond in Peru.

Graaüwrarid (Fa) KottjidartzgePAPEGAY^ die groeii

is 9
met een rood voorhoofd

en fluit
9
een blaaüwe vlak on*

der de oogen , de bui ten fte

ilagpcnnen graanw. Buffon,

Hifi. Nat, Gif. 5*20. 1 (het

mannetje) 2 (het wyfje.)

Woond in de Philipynfehë

Eilanden.

Sc. Thomas (Ga) Kortjlaartige groene Papegay , met

Parkiet ecne geele kruin, Buffon^

L 2 Hifi.
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Hifi. Nat. des Ois. 456. 1,

Woond op het Eiland St~

Thomas.

Wit oog (Ha) Kortfiaartige groeneTapegay , met

een^ geele (Tuit , en vlak op

de vleugels. Buff. Hifi. Nat.

Ois. 456. 2.

Woond in Cayenne.

Groen Par- (Ja) Kortfiaartige groene Papegay *, met

kietj© eene roode kop en wangen,

de benedenrug zeegroen.

Buff. Hifi. Nat. Ois. 60.

Woond in Guineao

XLVL TOUCAN. De Bek zeer groot
,

ledig van

binnen verheven , zaagsge-

wyze uitgefneeden.

Am de punt krom.

DeNeusgaa f en agterden grond

van den bek.

De tong vederig.

Groene 1. Toucan, die groen is, met eene

(Viridis.) geele buik, en roode fluit*.

Edw.
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Epw. gkan, HL rab. 329.

Briss. Ornitb* IV. p. 423.

tab'. 33.

Woond in Cayenne,

Pepereeter 2. Tüücan, die groen is, van vooren

(P;perivo* zwart, tic dekvederen
,
der

rus,) ftuurpennen, en de dyen

rood * ëdivards glean. HL
tab. 330.

Woond in Ca} enne.

Aracari 3. Touc&n, die groen is, met eene

(Aracari.) roode band om den buik,

de dekvederen der ftaarc en

ftuit rood , d 2 buik geel.

Briss. Ornüh. IV. p. 426,

tab. 33. fig. 2.

Woond in Zuii America,

Vifchce*er 4. Toucan, die zwartagtig is, met

(PifcivQrus.) $ene roode band om den buik,

de dekvederen der Haart

wit. Edw. Birds, I. pag, 64,

tab. 64.

Woond in Zuid America,

h 3 Tw-
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Toucan 5. Toucan, die zwartagtig is , met

(Tucanus.) eene geele band, fluit er*

dekvederen der flaart. Edw*

glean. I. tab. 238.

Woond in Zuid America.

Zwarte 6, Toucan, die zwartagtig is, met

(Picatus.) eene geele borft, de dekve-

deren der flaart, en deszelfs

punten rood, de fluit zwart,

Briss. Ornith. IV. 408.

Woond in Zuid America.

Geelborft. 7. Toucan, die zwartagtig is, de

(Picolorus,) buik, flaart , dekvederen

rood , de keel geel. Edw*

glean. III. 329. *.

Wpond in Cayenne,

Toco (A) Toucan, die zwart is, met eer*

blaauwe kring om deoogen,

de oogplaats rood, de keel

geelachtig wit, de dekvede*

ren der ftaart wit. BpFfON*

Hifi. Nat* Ois. 81,

Zwakhals (B) Toucan, die groen is, het hoofd,
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hals en keel zware de buik

geel , m t eene roode band,

de dekvederen der ftaart

rood. Büff. Bijt. Nat.üis.

i66.

Woond in Brafilien.

Withals (C)Toucan, die zwart is, met eene

driehoekige vlak om de oo-

gen , de hals wit, met een

roode band, de fluit rood,

de ftaarts dekvederen geel.

Büffon. Bijt, Nat. Ois. 262,

Woond in Cayenne,

Geelhals (D)Tgucan, dIe swart is ' de vleu "

gels groen, de keel geel, de

bord rood, als ook deftaart,

de dekvederen der ftaart

geel BuFF.Bifl. Nat. Ois.307».

Woond in Brazilien,

Roodbuik (E)Toucan, die zwart is, van onder

groen, met eenen rooden hals-

band , eene geele keel, met

roode vlakken en zwarte ban-.

L 4 den 3
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den, de buik rood. Briss.

Ornüh. IV. p. 421.

Woond in Mexico.

Schoone (F) Toucan., die groen is, metrood

en blaauvv gefchakeerd. Briss*

Ornüh. IV. pag. 423.

Woond in America.

Geele (G) Toucan, die geel is, met eene

zwarte band, aan weerzy-

den van den bek, tot aan de

borit, de Raar tvederen zwar£

en wit gemengelde. Buiss.

Ornüh. IV. pag. 432.

Woond in America.

Blaamve (H) Toucan, die uit hlaauw enafch-

graauw gemengeld is, het

boven kaakbeen geel , het on.-

derfte purper zwart. Briss,

Ornüh IV. pag. 433.

Woond in Maxico.

Momofc B. Toucan, met drie vingeren aan de

^Mmota.} pooten, de twee middelfte

ftuurvederen zonder vederen
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aan het midden. Edw. Clean.

III. tab. 328.

Woond in Brafilien.

XLVil JAGERVOGEL. De Bek verheven rond

,

(Buceros) van boven gekield ,

krom j groot 5
zaagsge-

Wyze getand. Het voor-

hoofd naakt en been-

agtig gebult.

,
. . De Neusgaaten agter

. - den grond der b@k.

De tong fcherp en kort»

Prïe vingers aan de voe-

ten.

Calao 1. Jagervogel, met een beenig plat

(Bicornis.) voorhoofd , dat van vooren

twee hoorns heeft *. Edw»

Clean. II. tab. 2S1. D.

Woond in China en Straat-

Siinda,

Indiaanfche 2. Jagervogel , met eene beenige

water-raaf plaat, die van vooren zon-

(HydmGr&x.} der punt i$„ de buik geel.

L 5 ros.
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ros. Buffon. Hi/l. Nat.

Ois. 283.

Woond in de Moluccos.

Neushoorn 3. Jagervcgel, niet een hoorn van

(Rhinoceros.) het kaa been navoorenom»

kromd *. Ed w. Glean. II,

ü8ï B. Allamand. oscon*

Woond in Indien.

Langbek 4, Jagervogel, met een glad voor.»

(Nafutus,) hoofd, de ftuurvederen aan

het boven en onder eind wit,

B u f f. Hifi» Nat. Ois. 160»

Woond in Senegal

XLVIIL OSSENPIKKER. De Bek regt, byna

(BüPKAGA.) vierhoekig.

De kaakbeenderen ge»

bult, en na vooren

noch bukiger. Het

bovenfte kaakebeen

aan wederzyden hoe-

kig.

De Neusgzapen door*

loopende.
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Africaanfchei. Ossenpikker 5 met e?n bruin ]igc-

(Africamis.) haam van onder gëei Buff,

i?f/ï. iVit. Ois. 1293.

Woond In Senegal

XLIX. TEEKEETER. Da Bek zamen gedrukt
%

(Ckotophaga.) half eirond geboogen
?

van boven gekielde, het

boven kaakbeen aan we-

derzyden hoekig.

Viervinge- 1. Teekeeter 5 zwart, de randen der

rige vleugelen groen , de oogkrin-

(AnL) gen karmynrood *. Buff.

Hi/l. Nat. Ois. 102.1. Bout

de Petun.

Woond in Africa en America.

Drievinge- 1. Teekeeteii , die zwart is, met ee-

rige ne groene weerfchyn. Buff.

[Ambulato- Hifi. Nat. Ois. 102, .2. Bünt

naS) de Petun.

.Woond in America,

RAAF
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L, RAAF. Den Bek verhefen rond , en gekield.

(Corvus.) De Neusgaaten met neerleggende hairt-

jes bedekt.

De Tong kraakbeenig gefpleeten.

i. Raave, die zwart is, met eene

groene weerfchvn, een cffep,

ftaart, en zeer lange knevel-

baaiden. Buff. Hifi Nat,

Ois. 226.

Woond aan de Caap.

». Raave die zwart is, de rug met

eene blaauwe jsreerfchyn , de

ftaart byna rood *. B uff«

Hifi. Nat* Gis. 495.

Woond in Europa,

3. Raave, die blaauwagtig zwart is
9

de ftaart rond, de ftuurve-

deren gefcheiden *. Buff.

Hifi. Nat. Ois. 483.

Woond in Europa,

Roek 4. Raave, die zwart is, meteengrys

(Frugilegus.) voorhoofd, de ftaart rond,

ach-

Kaapfche

Kaauw

{EottintQ-

ius.)

Raave

(borax.*)

Kraay

(Corone.)
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achtig. Buff. Hift.Nat. Ois*

484. Xe Freux.

Woond in Europa,

Èontekraay 5. Raave, die afchgraauw is, meree-

(Comix.) ne zwarte 1, op
,

vleugels en

ftaart. Buff. Hifi. Nat, Qis

76* Corneüle Mantelée.

Woond in Europa.

Kaauw 6. Raave, die bruin is, meteengrys

(Monedula.') agterhoofd, het voorhoofd,

de vleugels , en Maart zwart *;

A'ibin Ois. I. tab. 14.

Woond in Europa.

Meerkol 7. Raave, met de ldekvederen der flag-

gGlandarius.) pennen blaauw , met witte

en zwane dwarsftreepjes , het

ligchaam roeftkoleurig ge-

mengeld*. Büffon. Hijï.Nat»

Ois\ 481. Se pp. Inlandf. Vu-

gei I.

Woond in Europa.

Kuifkaay 8, Raave, die blaauw is met zwaarte

QCriftatus.) ftreepjes op de dekvederen,

en
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en eene zwarte halsband;

Edwards. glcan.l. tab. '239,

Buif, Hift. Nat. Ois. 529.

Woond in Noord Amerika.

£wankeel 9. Raave die violet is, van onder wit,

^(^jwtó.) de keel en het voorhoofd

zwart, de Haart aan de punt

wit. BrIss. Orttttb. II. pag.>

52. tab. 4. fig, 1.

Woond in Cayenne.

Hootekraa- 10. Raavs , die bruin is, met witte

ker Hippen , eene zwarte Haart

(Cargocaté? en vleugels, de fluurvedereri

to.) aan de punt wit , de mid-

delfte als afgefleeten *. Edw.

glean. I. 240. Buff.

Nat. Ois. 50.

Woond in Europa.

Balecaffer n. Kaave, die groenachtig zwart is,

(Balicaffius.) met eene gevorkte Haart.

Briss. Ornitk. II. pag. 31.

tak. 2. fig. i.

Woond in de Philipynfche

Eilanden.

RaavjÉ
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t

Africaanfcheia. Raave , die violet zwart is, met

{Afer.) eene wigvormige ftaart.

Euffon. HifL Nat. Ois. 5,

22. Briss.. Oruith. II. pag.

40, tab. 3. %. 2.

Woond in Africa, Senegal.

Ex ter lp Raave, dié wit en zwart is, met

(Pica.) eene wigsgewyze ftaart %
Buff. Hifi. Nat. Ois. 488.

Woond in Europa.

Senegaliche 13. Raave, die violet zwart is, met

(Senegal!en- eene wigsgewyze Haart , en

fis.). zwarte pooten. Briss. O-
HM* II. pag. 40, tab. 3-f. 2.

Woond in Senegal

Kortftaart 14. Raave, die groen is, de vleügé-

(Bracbyu* ien met eene witte vlak, en

™.) van onder en de ftreepen van

het hoofd geel. Edw. glean.

IU. tab. 324. Buff. Hift.

Nat. des Ois. 258. Merk de

Bmgale.

Woond in Ceylon, Benga-

len enz.

Deze
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NB. Deze behoort tot de Maerlaers,

Canadifche 13. Raave, die bruin is, rnet een

(CanadenJisO geelagtig voorhoofd , van on-

der en aan de tippen der

ftuurpennen wit. Briss. Or-

nitb. II. pag. 54. tab. 4. f. 2.

Woond in Canada,

(b) Raave die blaauw is
j

met eene zwarte kop

,

en fluurvederen, die aan

de tippen wit zyn, de

hals van agter , borft eri

buik wit. B u f f. Hijli

Nat. Oh. 373.

Woond in Cayenne.

Withals CA) Raave, die zwart is, met eeri

witte hals en bord. Buff.

Hiji. Nat. der Oif. 327.

Woond in Senegal.

(B) FvAAVe, die bruin is, met eené

witte keel van onder, en de

kruin van het hoofd geel dé

wenkbraauwen ftreep wit.

Buff. Hifi Nat. Ois. 240.-

Woond in Cayenne.
Raave *

Cierlyke

Gaay
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Bruinvlerk (B*) Raave, die zwart is, met rood

coleurige ftuur*en roeipen-

nen. Büffon. Hifi. Nat.

Ois. 538.

Woond in Senegal.

Briécoleu- (C) Raave , die groen is , van onder

rige vuil oranje, de roeipennen

en ftuurvederen zwart, het

Voorhoofd grys , met zwar-

te hairtjes. Büff. Hifi. Nat,

Ois. 521.

Woond in Cayenne.

Cïrölle (D)Raave, die donker afchgraauw is,

met een purpere kop en vleu-

gels , de ftuurvederen purper

en groen. Buff. Hifi. Nat;

Woond ......

Bergraav 14. Raave, die zwartagtig is, met ee-

(Pynocordx.) ne geele jbek , en zwarte

pooten. Briss. Ornith. IIL

tab. t: fig. 2.

Woond op de Zwitferfche

bergen.

Ijle. Deel. Uk Stuk. M Raa*
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BergKaauw 15. Raave, die violet zwart is, met

(Grmilus.) geele bek en pooten. Al-

sin. Ois. I. tab. 24.

Woond op de Zwitferfche

Bergen.

Eenzaame 16. Raave, die groenagtig is, met

(Heremita.) een geelagtig hoofd , roode

bek en pooten. Albin. Ois.

II». tab. 16. pag. 16.

Woond op de Zwitzerfche

Bergen.

LI. SCHARLAER. De Bek zonder hairtjes, met

(Coracias.) eene kromme punt.

De tong kraakbeenig, ge-

fpleeten.

Duitfche j. Scharlaer, die blaauw is , met ee-

Papegaay ne roode rug en zwarte roei-

(Garrultis.) pennen *. Edw. Birds.lll.

109. Buff. Hifi. Nat. Ois.

486.

Woond in Europa.

Indiaanfche 2. Scharlaer, die blaauw is, van

VOO-
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(jndicus.) vooren bleek ros , met eene

groene kruin. Edw. glean,

III. 32Ó.

Woond in Indien.

3* Scharlaer, die blaatiw is met de

buïteiifte rand der ilagpen^

nen geel. J. Burman. Afbeeld,

van Kaapfche Dieren.

Woond in Ethiopien.

Ooflerfche 4. Scharlaer, die groen is, met ee-

Orientalis.) fie blaauwe geftreepte keel

,

de ituurvederen zwart aan de

tippen. Briss. Ornith. 2. p,

75- tab * 7- %• 2 -

Woond in Ooi! Indien.

Ëengaalfcheg. Scharlaer, die rosagtig is, van

(Bengalen- onder blaauwagtig , de hals

fis.) van onder met bleek violeü

geflreept , de Haart geheel.

Buff. Hifi. Nat. des Ois. 285.

Geftaarte 6. ScharlAer , die rosagtig is , van

(Caudatusï) onder aan den hals , met bleek

violet geflreept, de uiterfte

M 2 ftuur-

CafFer

QCaffra.)
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ftuurvederen zeer lang. Buff.

Bijl. Nat. 0'è. 88.

Wooncl in Angola.

Witkop (A) Scharlaer, die ros van onder

blaauw , het voorhoofd , wan-

gen en keel wit , de middel,

fte ftuurvederen groen, de

buitenfte zwart en zeer lang,

de pooten geel met witte

vlakken. Buff. Hifi. Nat.

des Ois. 326.

Woond in Senegal.

Blaauwftaart (B)Scharlaer, die rood is, de ftaart

blaauw , aan de tippen pur-

per en zwarr. Buff. Hifi.

Nat. Ois. 501.

Woond in Madagafcar,

LIL GEELVOGEL. De Bek kegelagtig, recht,

(Oriolus.) en zeer fcherp , hetboven-

fte kaakbeen wat langer.

De tong puntig en dubbeid.

De vingeren 3. 1.

Wielewaal i. Geelvogel, die geel is, met zwar-

te
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(Galbula.) te bek, ftreepen en leden,

de buitenfte ftuurvederen

vanagter geel*. Edw. Ois.

26. Loriot..

Woond in Europa, en in

Ooft-Indien,

Chineefche 3. Geelvogel , die geel is, metzwar-

(Cbinenjis.) te vleugels die aan de lippen

geel zyn, een zwarte band

op het ageer hoofd *. Briss,

Ornith. 11. pag. 3:6. tab*

33 fig. 1. Loriot. Buff»

Hifi Nat. Ois. 57Q. Cqu*

liavan.

Woond in China»

Zwartkop 3. Geelvogel, met een zwart hoofd 5

(Melanoce- flagpennen, en de tippen

phalus.) der middelde ftuurvederen

zwart. Edw. Birds IL 77*

Buff. Hifi. Nat. Ois. 79. Lo-

riot.

Woond in Bengaïe.

Americaan- 4. Geelvogel, die hooggeel is, het

fche Specht . hoofd , de keel , - de rug , de

M 3 roei
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roei en ftuurpennen zwart 5

met eene witte vlak op de

vleugels. Briss. Qrnith. II,

pag. 86. tab. 8. fig. i. Ca-

tesb. Carol. III. tab. 5,

Bu ff. Hift. Nat. Ois. 532,

Woond in America.

Roodvlek 5. Zwarte Geelvogel, met de defc

{Phoeniceus,) vederen der vleugelen rood,

Buff. Hift. Nat. Ois. 402*

Woond in Louif^nia.

Roodgatje 6. Zwarte Geelvogel, met eene roo^

(Hatmor*

rhoxs.)

de fcaart. Buffqn, Hift. Nat.

des Ois. 482.

Woond in Brafil,

Jupajuba 7. Zwarte Geelvogel, het agterfte der

(Perficus.) rug, de vlak der vleugelen,

en bet agterffce der ftuurve-

deren geeL Edw. glean. III,

pag. 234. tab. 319. Buff,

Hifi. Nat. Ois. tab. 184.

Meidcaarr 8. Zwarte Geelvogel , van onder

,

fche benevens het hoofd geul.
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(Mexicanus.) Briss. Orriith. II. pag. 105.

Woond in Zvlexico.

Roodbuik 9. Zvjart2Gv.ELVOGEL , met gryze ban-

(Guianenfis.) den aan de vederen , deborft

en haJs van onder rood.

Buff, Hifi. Nat. Ois. 236,

fig. 2.

Woond in Guiana.

Baltimore 10. Geelvogel, die zwart is, vanon-

(Baltirnore.) der en de band over de vleu-

gelen geel. Catesb. CaroL

I. pag. 48. tab. 48. Büff*

Hift. Nat. Ois. tab. 5. fig. 2,

Carouge de St. Domingue.

Woond in Noord America,

Badaard 11. Zwarte Geelvogel 5 van onder

Geelvogel ge^U niet een witte band

QSpurius,) over de vleugels. Catesb.

Carolin. I. tab* 49. Buffon.

Hift. Nat. Ois. 506. fig. 1.

Woond in Canada,

Driekleu-

rige

(A) Bruine Geelvogel, meteen gee»

le bord en buik , het hoofd

M 4 met
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met geel geftippeld, een

witte band over de vleugels.

Buff. Hifi. Nat. Ois. 506. 2.

Woond in Canada.

Bonana 12. Goudgeele Geelvogel, het hoofd

(Bomna.y en borfl caftanie bruin, de

rug , ftuur - en roeipennen

zwart. Bri ss. Ornith. II,

pag. 115. tab. 12. fig. 2.

Woond in Zuid America.

Kleine van 13. Go^gee/e Geelvogel, met de keel
5

Peru flaarc en vleugels zwart. Ed\t,

(Mexicanus.*) glean. II. tab. 243.

Woond in Mexico, Jamai-

ca i Peru.

VanSt.Do- 14. Zwarte Geelvogel, met het ag-

mingo teiiyf, de dekvederen, en

(Dominica- de vlak der vleugels geel.

nus.) Briss. Ornith. II, pag. 121,

tab. 12. fig. 3.

Woond in St, Domingo,

Van Cayen- 15. Zwarte Geelvogel, met eenegee-

nc le vlak op de vleugejs. Ed-

i
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(Cogunenfis.) wards. glean. II. tab. 322.

Woond in Cayenne.

Geelkop 16. Geelvogel, die zwart is, met

{Iiïerocephti' een geele kop en hals. Edw,

lus,) Glean. I. 323. Buff. Mijl.

Nat Gis. 343.

Woond in Cayenne.

Gefpikkelde 17. Gry&e Geelvogel, met zwart ge-

(Mêlanchdi- fpikkeld, en eene band aan

cus.) de oogen. Edw. Birds. II.

85. Schomburger.

Woond in Mexico.

Kaapfche 18. Bruine Olyfcoleurige Geelvogel,

(Capenjis.) die van onder geel is , een

geele vlak op de vleugels.]

Buff. Hi/l. Nat. Qis. 236. ï.

Woond aan de Kaap.

Goudvogel 19. Geelvogel, die goudgeel is,

{Aureas.) met een zwarte keel, dek-

vederen en Haart. Edw.
Birds. III. tab. 112.

Woond in Ooft-Indien.

Zwarte
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Gondkop 2o t Zmrte Geelvogel , met de dek-

{Chryfocepha- vederen van vleugels en

lus,) ftaart en de kruin geel.

Beuss. Ornith. append. pag,

38. tab. a, fig. 2.

Woond in America.

Gekapte (B) Ge^lvogel , met een zware voor-

hoofd, kruin en bals van

vooren , het agterhoofd ca-

ftaniebruin, de dekvederen

zwart mee geelgerand, 1$üff«

Hifi, Nat. Ois. 375,

Woond in Senegal.

Groene (C; GeeLvogel, die groen is, van

onder rosbruni, de ftuurve-

deren van onder geel , de

bek rood. Euffon. Hifi. Nat,

Oif. 328.

Woond inCayenne.

Citroenvo- (D) Geelvogbl, met een kleine af-

gel hangende kuif, het ligchaam

zwart, de beneden rug ca-,

neel coleur, de ftaart geel,

de twee middelde ftuurve-

dcren
«

.1
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deren zwart. Buffon. Hifi.

Nat. Ois. 344. Pallas. Spe*

ciLfafi. VL pag. 1. tab. i,

VVoond in Cayenne,

UIL MINO *. De Bek mesgewyze , verheven

(Gracula.) rond , aan het grondftuk byna

naakt.

De Tong vleefchagtig, geheel,

puntig.

Drie voor- en een agtervinger.

Mino 1. Mino, die violet zwart is, metee-

(R.eligiofa.') ne vlak op de vleugels, eene

geele band op het agter-

hoofd' V Edwards. Birds.h

17. tab. 17. Buff. Hifi Nat.

Ois. 268. Mat'nat e.

Woond inAfien.

Mi-

* DIT geflacht, by Linnaeus, Gracula genoemut,

noemt Doftor Houttuyn Knauwt] es , doch de Kauw een

zoort van Raaf zynde, (zie b!. 15. n. 6.) heb ik dezelve liever

den nieuwen naam van Mino gegeeven , het bevat meefl

§cbaerlatrs.
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Kaale 2. Mïnq, die afcograauw is, met bet

(Cttlva.) hoofd aan wederzyden naakt.

Buff, Hifi. Nat. Ois. 200,

Merle Chauve.

Woond in de PhiJippynfche

Eilanden.

Stinkende 3. Mino, die zwart is, de buitenfte

(Föctida.) roeipennen blaauw , eene

naakie band om den hals.

Woond in America,

Barita 4. Mino, die grysachtig is, metblaau-

{Banita^ we fchouders, de buitenfte

roeipennen. Briss. Omith,

II. pag. 103. tab. 10. f. ij

Woond in America.

Kuif Meerei*. Mino, die zwart is, de voorde

(Criftatelta.) roeipennen aan hun begin %

en de ftuurvederen aan hun

eind wit , de bek geel. Edw,

Birds. 19. tab. 19.

Woond in China.

Kleine ExteflS. Mino, die zwart blaauw is, dc

van Rengale buik, een vlak op de vleu-

geil
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(Smlaris.) gels, en de zydelingfche

Ituurpennen wit. Emv ards.

Birds. III. 181. tab. 181.

Purpere 7. Mino , die violet zwart is , met ee-

Maerlaer ne ronde ftaart. Cat. Ctiroh

(Quifcula.) I. pag. 12, tab. 112.

Woond in America.

Egyptifehe 8. Mino, die zee groen is, de buik

Raaf roeftcoleurig , de pooten

{AtihisJ) bloedrood. Hasfelq. Reiz. II.

deel. bi. 39.

Woond in Egypten.

LIV. PARADYSVOGEL, De Bek gedekt door

(Paradisea.) de dikke veertjes van

het hoofd.

De zy pennen zeer lang.

De twee bovenfte>

ftuurvëderen naakt,

en van een byzonder

maakzel.

Gemeene 1 . Paradysvogel , met de roeipennen

(Apoda.) langer dan het Jigchaam , de

mid-
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middelfte ftuurvederen bof-

ftelhairig * Eöw. Birds, ÏIL

. 160. Hift. Nat. Ois. 254.

Woond in Moluccos*

Koninglyke 2. Paradysvogel, met de twee mid-

(Regia.) delfte fluurvederen als draa»

den , aan het eind maansge-

wyze gevedert. Edw. Birdsl

in. Bü f f, ffi/L Ois,

496.

Woond in Amboine.

Donkere 3. Paradysvogel, met eene naakte

{Triftis.) driehoekige vlak, de kop en

hals bruin. Buffon Hifi*

Nat. Ois. 419.

Woond in de Philippynfehe

Eilanden.

NB. Deze is een Maerlaer, en heeft

niets van een Paradysvogel.

LV. COUROUCOU. De Bek korter dan het hooftf,

(Trogon) mesgewyze krom, de kaak-

beenderen getand.

Coü-

*
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Twee voor en twee agter-

vingeren*

Geftreepte 1. Couroucou, die afchgraauw is , de

(Strigilatm.) vleugels met witte ftreepen.

Buff. Hifi. Nat. Qis. 452.

Woond in Cayenne.

Cuructü 2. Couroucou, die goud groen is,

{Curucui.) van oneer geel, de keel

zwart, [de bord blaauw.]

Edw. Glean. IiL tab. 331*

Woond in Mexico, Brazil,

Peru.

Groene 3. Couroucou, die goudgroen is, van

(Piridis.) onder geel, de keel zwart.

Buff. Hifi. Nat Ois. 195.

Woond in Cayenne,

LVI. BAARDVOGEL. De Bek als de rug van

(Bucco.) een Mes zylingfch zaa-

mengedrukt, aan de

* punt, die krom is, uit>

gerande.

De
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De gaping tot onder dé

oogen loopende.

De Neusgaaten met twee

h airtjes gedekt.

Twee voor- en tweeag-

ter vingeren.

Kaapfche t, Baardvogël, die ros is, met ee^

(Capenfa.) ne geele hals - en eene zwar-

te borft band. Buff. Hifté

j Nat. Ois. 395.

Woond in Ooft en West In-

dien*

Cierlyke (A) Baardvogél, die groenis , met een

rood hoofd en keel , blaau-

we wangen, en hals band,

goudgeele hals, rozen roode

borft oranje buik , de zyden

wit groen en bruin gevlakt

,

de bek blaauw, met geel

gerande. Buff. Hift. Nat,

Ois. 330.

Woond in Maynas.
-

Roodhoofd (B) Baardvogël, die groen is, het

hoofd rood, de wangen geel,

als

1



DüNBEKKEN. 167

als ook de keel, een rozen

coleure halsband, de buik

graauw met zwart gevlakt.

Buff. Hift.Nat Ois. 331.

Woond in de Philippynfche

Eilanden.

Zwarte (C) Baardvogel, die zwart is, da

kruyn en keel rood , deborlt

geelwit, de dekvederen der

roeypennen gevlakt. Buff.

Hi/i. Nat. des Ois. 206. 1.

Bruine (D) Baardvogel, die de kruin en

keel rood heeft , hetlighaam

bruin, de borft geel, met

zwart gevlakt. Buff. Hifi,

Nat. Ois. 206. fig. 2.

LVII. KOEKKOEK. De Bek fpilroiidagtig , krom,

(Cuculus.) [eenigzins mesgewyze.]

De Neusgaaten , met uitftee-

kende randen.

De tong plat, pylsgewyze?

geheel.

Ijle Deel Ildê Stuh N Twee
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Twee voor- en twee agter-

vingers.

i. Koekkoek, met eene ronde flaart*

die zwartagdg is , met wit

geftippeld *.

Woond in Europa.

Oofl-Indi- Koekkoek, met eene ronde Haart*

fche het ligchaam zwartagtig

(Oriëntdis.) groen ; de bek bruyn, Buff*

Hifi. Nat
: des Ois. 274. 1,

Woond in Ooft-Indien.

Gevlakte 3* Koekkoek, met eene ronde Haart,

(Mindanen* het ligchaam goudgroen *

)&'.) met bruyn en wie gevlakt,

van onder wit en zwart ge-

golfd. Buff. Ois. 277,

Woond in Mindanao.

Langbek 4. Koekkoek, met eene wigsgewyze

\Vetuh.) flaart, het ligchaam bruyn*

agtig, van onder tegelrood>

hairtjes aan de oogen.

Briss. Ornith. IV. pag. 1

1

6*

tab. 17. fig. 2.

Woond in Jamaica.
Spaajj-

Zingende

(Canorus.')
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Spaaniche 5. Koekkoek , met eene wigsgewyze

(GlaHdariuSi) ftaart, het hoofd met eene

kleine kuif, en eene zwarte

band aan deoo^en, Euw. II,

tab. 57.

Woond ia Afrika.

Senegaifche 6. Koekkoek, met eêne wigsgewyze

(Senegallen* ftaart, een grys ligchaam*

fis:) Hn onder wit, de kruin en

ftuurvederen zwart. Erissö

Ornüh. IV. pag. 120. tab,

8. fig. 1.

Woond in Senegal

Ëöfitë 7. Koekkoek , met eene wigsgewyze

(Jlonofatus^) ftaart, het ligchaam zwart-

achtig, met wit gevlakt,

van onder wie en afchgraauw

gegolfd. Buffon. Hifi; Nat;

Oif. 294.

Woond in Malaisé

Geftippelde 8. Koekkoek, met eene wigvormig©

{PunttatuSé) ftaart, een zwartagtig lig-

chaam, ros geftippeldt, van

©nder ros met zwarte (tree-

N % pen,
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pen, de ftuurvederenrosge-

bandeerc. Briss. Ornith. IV.

p. 134. tab. 10. fig. 2.

Woond in Ooft-Indien.

Geftreepte 9. Koekkoek, met eene wigvormige

(Naevhis.) ftaart, het ligchaam bruyn

en roeftverwig geftreept : de

keel van onder met bruyne

ftreepen, de ftuurvederen,

met roffe tippen. Briss. Or-

nüh. IV. p. 128. tab. p.f, 1.

Woond in Cayenne.

Weft-Indi- 10. Koekkoek, met eene wigvormi-

fche ge ftaart , het ligchaam van

{Ammcamsï) boven afchgraauw , van on-

der wit, het onderfte kaak-

been geel. Cat. Carol. I. 9.

tab. 9.

Woond in Carolina.

Snepkoek- 11. Koekkoek, met een wigvormige

koek ftaart, het ligchaam grys en

(Seolopaceus.) bruin gewolkt. Edw. Birds,

II. pag. 59. tab. 59.

Woond in Bengale.

Zwar*
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Zwarte 12. Koekkoek, met eene wigsgewy-

(Niger.) ze ftaart , het ligchaa^n glan-

zig zwart, de bek geel. Edw.

Birds. II. tab. 58.

Woond in Bengale.

VanSt.Do- 13. Koekkoek, met eene wigsgewy-

mingo ze ftaart, het ligchaam grys

(Dominica' bruyn , van onder witagtig,

nus.) de drie zylingfche ftuurve-

ren met witte tippen. Briss,

Ornith. IV. pag. 110, tab. 9,

fig, 26.

Woond in Sc Domingo,

VanCayennei4. Koekkoek, met eene wigvormi-

(Cayanus.) ge ftaart, het ligchaam pur-

per Caftanje bruyn, alle de

ftuurvederen aan de punt

wit. Briss. Ornith. IV. p.

122. tab. 8. fig. 2. Buffon.

Hift. Nat. Ois. 211.

b. dito kleine. Briss. Or.

nitL IV. pag. 124. tab.

16. fig. 2.

Woond in Cayenne.

Kaap-
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Kaapfche (A) Koekkoek , die oranje kleurig ros

is, de rug olyfcoieur, de

huik wit, de roeipennen

donker bruyn , de ftuurve-

deren aan de punt wit. Buff,

Hijl. Nat. des Ois. 390,

Woond aan de-Caap.

Zwarte (B) Koekkoek [ die zwart is , van on-

der graauw, de fchouders

en randen der dekvederen

wit, de bek rood. Buffqn,

Hifi. Nat. des Ois. 512.

Woond in Cayenne.

Toulou. (C) Koekkoek, die ros is 5 de bortë

bleek rooéjdebuikenftuur-

vederen zwart. Buff. HiftA
Nat. Ois. 265. 1.

Woond in Madagafcar.

Blaat]we 1 5, Koekkoek , met eene ronde ftaart5

(paêmleus.) en blaauw ligchaam. Buff,

Hifi. Nat. Ois. 295, 1.

Woond in Madagafcar,

Chineefche 16. Koekkoek, met eene wigvormi-

ge
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(Ckmenfis,) ge korte ftaart , het ligchaam

blaauw van onder wit, de

punten met een witte vlak,

Brtss. Ornitb* IV.pag. 157.

tab. fig. 2.

Woond in China.

Touraco 17, Koekkoek, met eene gelyke ftaart,

(Per/a,) het hoofd gekuifd, het lig-

chaam groen , de roeipennen

bloedrood. Edwards. Birds.

1. pag. 7 tab. 7.

Woond in Guinea,

Brafiliaan- 18. Koekkoek , met eene gelyke ftaart,

fche een gekuifd hoofd, een rood

(Brafilienjis.) ligchaam , en geele Huurve-

deren. Seba SchatL I. tab.

66. fig. 2.

Woond in Brafil.

Gekuifde 19. Koekkoek , met eene ronde ftaart

,

(Criftatus.) een gekuifd hoofd, het lig-

chaam blinkende afchgraauw

groen. Briss. Omith* IV.

pag. 149. tab. 12. fig. 2.

Woond in Madagafcar.

N 4 Koek-
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VanCoro- ao. Koekkoek, met eene wigvormi-

mandel ge ftaart, het ligchaam zwar-

(Coreman- agtig groen ,
[de vleugels ros]

dus.) van onder wit, eene witte

halsband [en een witte vlak

onder de oogen.] Büffon,

Hifl. Nat. Ois. 274.

Woond in Coromandel.

Gehoornde 21. Koekkoek , met eene wigvormige

(Comutus.') ftaart, eene dubbele kuif,

en roeftcoleurig ligchaam.

Willügbhy. Ornith. tab. 38.

Woond in Brafil.

Siamfche 22. Koekkoek, met twee zeer lange

(Paraa\ifea.) ftuurvederen , die aande punt

verbreeden, het hoofd ge-

kuifd, het ligchaam groen.

Briss. Ornith. IV. ;

p. 151.

tab. 14. fig. 1.

Woond in Siam.

LVïl DRAAYHALS- De Bek fpilrond en

(Yusrx.J puntig,

De
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De Neusgaaten hol , en

naakt.

De Tong ipilrond,worms*

gewyze zeer lang, en

puntig uitloopende.

Twee Voor- en twee ag-

m'-vingers.

Draayhals 1. DraayhaLs, die bruyn grys is,

(Torquilfa.) met wit en zwart gevlakt,

de ftuurvederen met zwar-

te gegolfde banden, Eriss.

Ornitb. IV. pag. 2. tab. 1.

fig 1.

Woond in Europa,

UX. SPECHT. De Itei heel hoekig regt met ee-

(Picui.) ne wigsgewyze punt.

De Neusgaaten met borftel hai-

ren gedekt.

De Tong rolrond, wormsgewy-

ze zeer lang puntig, aan de

punt met ageer overleggende

haairtjes.

Twee voor- en twee agter- vin-

geren.

N 5 De

I
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[De ftuurpennen puntig uitloo*

pende.]

[De kruyn of het agterhoofd

rood.]

X. Specht, die zwart is, met eene

roode kruyn *. Albin,

II. pag. 26. tab. 27.

Woond in Europa,

Witbek a. Specht, die zwart is, met eene

(Principülis.') roode kuif , aan wederzyden

eene witte hals ftreep, de

twee rei roeipennen wit *.

Catesb. CaroL I. 1. p. 16,.

tab. 16.

Woond in Noord- America,

Zwarte

(Martin**)

Gedekte 3, Specht, die zwart is, met eene

fikaius .) roode kuif, de zyden van

het houfd en de vleugels met

wit gevlakt. Catesb. CaroL

I. p. 17. tab, 17.

Woopd in Virginien,

Gebandecr- 4. Specht, die zwart is, met eene

roode
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de roode kuif, eene witte ban4

(JLineatus.) aan weerzyden van d$n hals

tot het midden van den rug.

Briss. Ornith. IV. p. 3;. tab1

1. fig, 2,

Woond in Cayenne,

^wahjw 5. Slecht, die zwart is, met een

fpecht rood agterhoofd , de fchou*

{Hirundim- ders wie geflipt. Albin. Ois.

ceus<) UI. tab. 03.

Woond in Noord America.

Mufchfpechtó, Specht, die olyf groenachtig geel

asjerinus.^ is, van onder met bruin en

wit geftreept, de kruin rood,

Eriss. Ornith. IV, pag. yz\

tab. 4. fig. 2.

Woond in St. Domingol*

Roodkop 7. Specht , die het hoofdgeheel rood

(Erytrocepha- heefc, de flaart en vleugels

zwart, de binnenfte roei-

pennen wit. Buff. Hifi, JSfati

Ois. 117. Catesb. Carol. J.

tab, 20.

Woond in Noord America.

Specht,
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Oranje 8. Specht» die van boven oranje is,

Specht de nek , ftuit en fluurpennen

(Aurantius.) 1 zwart. Briss. Ornith. IV,

78. tab. 6. fig. 1.

Woond aan de Caap.

Goudfpecht 9. Specht, die grys en zwart geflreept

(^Auratus.) is, de borft en keel zwart,

de bek rood, de ftuit wit.

Catesb. Carol. I. pag. 18.

tab. 18.

Woond in Canada»

VanCaroü- 10. Specht, met eene roode kruyn

na en nek, dê rug met zwarte

(Cdrolinüï.) banden, de middelde ftuurve

»

deren wit, met zwart geflipt,

Gegolfde 11. Geel roode Specht , met zwart ge-

golfd, en bloedroode wan-

gen. Edw. Glean. IV. tab.

33* •

Woond in Suriname.

Groene

(Viridis.)

12. Specht, die groen is, met eene

roode kruin
,
[geele hals en

fluit.]
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fluit.] Buffon; Hifi. Nat.

Ois. 371.

Bengaalfehe ig. Specht, die groen is, met eene

(Bengalen'» roodekuif, eene zwarte nek

fis.) van vooren en van onder

wit met zware gevlakt. Edw.

Birds. IV. 182.

Woond in Bengale,

Halfbek 14. Specht, met de boven kaak kor-

(Semiro- ter.

ftris.) Woond in Indien.

?*uige 15. Specht, met de rug overlangs ruig,

Pubefcens,) de buitenffce ftuurvederen

zwart, met vier witte vlak-

ken. Catesb. Carol. I. p„

2r. tab. ai.

Woond in Virginien,

Hairige 16. Specht, met de rug overlangs

(Vülofus.) hairig, de buitenfte ftuurve-

deren wit. Buff. Hifi. Nat.

Ois. 345. 1.

Woond in Canada.

Specht,
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Groote if. Specht, die wit en zv^art bontis^

fMajor.) de fluit, en het agterhoofd

xood.BvTY.Hift.Nat. Ois.196.

Woond in Europa.

Middelbaa- 18. Specht, die wit en zwart bont is,

ne de kruyn en beneden rug

(.MediuÉ.) rood. Pennant. Zool. Britt<

tab. E.

Woond in Europa.

Kleine iy. Specht, die wit en zwart bont

(Minor.) is, met eene roode kruyn i

de beneden rug bruinrood»

Albin. Ois. I. pag. a<r

tab. 20.

Woond in Europa.

feonte ibi Specht , die wit en zwart borit

(Farms.*) is , met eene roode kruyn 3

de benedenrug wit , met

bruyn geftreept. Cat. Garot,

I. pag. 2i. tab. ai.

Woond in de Bahama Eilan-

den.

Örievinge- ai. Specht, die een geele of roods»

kruyn
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rige kruyn heefc, wit en zwart

(Tridaüylus,) bont is
5
met drie vingeren

Edw. Birds. III. tab. 114.

Woond in Europa en Ame*

rïea.

Geelrug (A) Specht , met eene roode kruyn

en hals ,
geele rug, en roei-

pennen, de vleugels groen

met geel geflipt, de buik

Wit m^t zware gegolfd, de

ftuurpennen zwart , de wan*

gen, en het voorhoofd bruyn*

Büffon. Hifi. Nat. desOis.

345-

Woond in SenegaL

Goertan (B) Specht , die olyfgroen is, met

een roode kruyn , en beneden

rug van onder wit. Buff*

Hifi. Nat. des Ois. 320.

Woond in SenegaL

Geftrcepte (C) Specht , die zwart is , met geel-

agtig groen geftreept , de

kruinen beneden rug bloed-

rood,
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rood , de buik geel. Buff.

Hifi. Nat. Ois. 281.

Woond in Sc. Domingo.

Geele (D) Specht, die geel is, gekuifd, met

eeneroode ftreep, aan den

bek , de dekvederen der roei-

pennen zwart, de roeipen-

nen bruyn, de ftuurpennen

zwart. Buff. Hifi. Nat. des

Ois. 5op.

Woond in Cayenne,

Fraaye (E) Specht, die bruyn rood is, met

eene geele kuif en beneden

rug, de rug en vleugels met

witte maantjes, de wangen

rood , de Ituurvederen zwart.

Buffon. Hifi. Nat Ois. 524.

Woond in Cayenne-

LX. GRAAUWSPECHT. De Bek elsgewyze fpil

(Sitra.) rond recht , verlengd,

en zeer geheel

Het bovendeel wat lan-

ger;
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ger : meteen zaam ge-

drukte punt.

De Tbwg uitgerand^ en

ingefcheurd.

De Neusgaaten met

hairtjes gedekt.

De Pooten met drie

voor en eene agter

vinger.

Ëuröpifche i. Graauwspecht, met zwarte ftuur-

{Eitrolaeus.) vederen , de vier zydeling-

fche aan de punt wit. Briss.

Ornith III. pag. 588. tab«

£9. fig. 3. Torchepoi.

b. Graauwspecht , met

een zwart hoofd. Ca-

tesb. Carol. I. tab. 22.

Woond in Europa en Ame-

rica.

Van Canada 2. Graauwspecht, met witte wenk-

CCanadenfisr) braauwen
, [bet ligthaam afcb'

graaawj en van onder ros.~\

Briss. Örnitb. IIL pag. 593,

tab; 29. fig. 4.

Woond in Canada,

ijle. Deels. lldeStaL O Graaüw
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Van Jamaica 3. Graauwspecht, met eene zwarté

(Jamaicen- kruyn. Sloane Voyag. II.

fis.) pag. 300. tab. 259. fig.

Woond in Jamaica.

LXL TOMTIT. (•) De Bék elsgewyze wat plat*

(Todus.) ftornp , recht , aan het

grondftuk met hairtjes.

De pöoten met drie voor en

eene agter vinger.

Groene

ïridis.)

i. Tomttt, die groen is, met eene

roode borfl. Edwards Birds.

III. 121. tab. 121. %. 2.

Woond in America.

Afchgraau- 2, Tomtit, die afchgraauw is, en

we van onder geel. Edw. gleam

CCinereus.) II. tab. 262. fig. i.

Woond in Suriname»

m
'(*') GEEN Hollandfche Naam voor dit geflagt (dat zeer

na aan de Vliegevangers grenst, vindende, heb ik de Ame.

ricaanfche Landnaam behouden). De Heer B riss ow noemS

het in Franfch Todier,
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LXII. YSVOGEL. De bék driehoekig, lang,

(Alcedo,) recht, en dik.

De tcng vleefchig , zeer kort,

plat en fcherp.

De pooten met drie voor» en

een agtervinger in de

meefte.

Gekuifde i> Ysvogel, met eene korte Haart,

(^Crijiata.) gekuifd hoofd, blaauw lig-

chaam, roffe buik, de kuif

met zwart gegolfd. Büff.

Bijl. Nat. Ois. 77. Martin*

pecheur.

Indiaan fche 2. Ysvogel, met eene korte ftaart*

(Indé.) van boven groen, vanonder

ros
5
met eene gewolkte hals-

band [de vleugels met witte

flippen , en een rojje band om

de oogen.~\ Edw. glean. III*

O O £-

öóD-

Woond in Weft-Indien.

ïniandfche 3. Ysvogel, met eene korte ftaart,

Qlspida.) van boven blaauw, vanon*

ü s der
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der geel ros, met een roffë

bekftreep *. Edw. JBirds. L

tab. ii.

Woond in Europa.

Purperhoofd 4. Ysvogel , met eene korte flaart,

(Eretbaca,^) eene blaauwe rug, geele

buik, het hoofd en fluit pur-

per , de keel en hals wit. Al-

ëin. Ois. III. p. 28. tab. 29.'

[b. Ys vogel, ïïiet eéne

korte flaart die blaauw is,

van onder geel, het hoofd

en fluit purperagtig caftanie

bruin. Linn. mant. alt. pag.

524. Vosmaer, befchryv.ffi.

van de Vogels.

Woond in Oofl-Indien*

Varï Mada- 5. Ysvogel, met eene wat korte ftaart,

gafcar. het lichaam ros, de keel

(Madaga- geel , de roeipennen zwartag-

fcarcenjis.) tig. Briss. Ornith. IV. pag.

508. tab. 38. fig. 1.

Woond in Madagafcar*

Ys,
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Groeide 6. Ysvogel , met eene wat korte ftaart,

(Supercilio- van onder wit, met eene

fa.) groene band en geele wink-

braauwen. Edw. Glean. Hf,

tab. 1245.

WqonJ in America.

(A) Ysvogel, r^et eene korte ftaart,

het ligchaam rood, van onder

geel bruyn , de kop en flag-

ptnnen groen , de keel wit *,

Vosm. befchryv. tab. EEI,

Woon4 in America.

NB. Deze heeft twee voor en twee

agtervingers.

Qroenkuif (B) Ysvogel, met eene korte ftaart,

blaauw ligchaam
,

groene

i kruyn, oranje buik, witte

keel, en zwarte öagpennen.

Buff. Hifi. Nat. Qis. 356,

Woond in Senegal.

Aleyon 7. Langftaartige Ysvogel, met eene

fjtkyón*) kuif , het ligchaam blaauwag-

tig, de borft roeftcoleurig, ee-

ne witte vlak agter en voor de

O 3
oogen

Rooclq
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oogen * Catesb. Carol h
tab. 69.

(b) gekuifde van St. Domin-

go. Edw. birds._ III. tak

Woond in America.

Gekraagde 8. Ysvogel, met eene lange ftaart,

(Torquata.) grysblaauw, met eene wit-

te halsband, de ftaart en

vleugels met wit gevlakt.

Buff. Hifi. Nat. Ois. 284.

Woond in Mexico.

Kaapfche 9, Ysvogel, met eene lange ftaart,

(Capenfïs.') afchgraauw blaauw, vanon-

der geelros, de borft bleek

rood, de bek rood. Briss,

Ornitb. IV. pag. 488. tab,

36 fig. 3.

Woond aan de Kaap.

Senegalfche 10, Ysvogei*, met eene lange ftaart,

(Senegallen? het ligchaam blaauw 3 van on-

(is.) der wit , het hoofd grys , de

dekvederen der vleugelen

£w«irt,
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zwart. Buffon. Hifi. Nat.

Ois. 334.

Woond in ScnegaL

Witkop, (C) Ysvogel , met eene lange ftaart ,

het hoofd niet eene blaauwe

weerfchyn , de buik oranje,

het iigchaam donker blaauw

,

de dekvederen zwart. Büfï1

.

Hifi, Nat. Ois. 356.

Woond in Senegal.

Turkfche ij. Ysvogel, met eene lange ftaart,

(Smyrnenjis.) die benevens de rug, en

vleugels groen is. Edw.
Birds. I. p. 8. tab. 8.

Woond in Afia en Africa„

Bonte Vis- 12. Ysvogel, met eene lange ftaart,

fcher die wit en zwart is. Buff.

(Ritdis.) Bijl, Nat. des Ois. 62. Edw.

9. tab. 9.

VandeBer- (D) Langfiaartige Ysvogel, die de

bices kop goudgroen , de kin zwart,

de keel wit , de borft en buik

okerverwig, het Jyf vermil-

O 4 joen,
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joen , met eene goudglans

,

de vleugels goudgroen, de

eerfte flagpen zwart, en de

ftuurvederen groen rood,

blaauvv en zwart heeft *i

Vosm. befchryv.

Woond in de Berbifes.

Godinne&je 13. Ysvogel, met twee zeer lange

(Dw.) ftuurvederen , die in het mid^

den dun zyn , het ligchaati}

?wart blaauw, de vleugels

groen *. Buff. Hifi. Nat. des

Ois. 116.

Woond in Suriname.

Fraaye 14, Ysvogel , met twee zeer lang§

(Paradifea.) ftuurvederen, het ligchaam

goudgroen, twee voor en

twee agtervingeren. Ed w.

Birds. I'.pag. 10. tab. io.Buff.

Hifi. Nat. Ois. 271. Jacar

mor.

Woond in Cayenne en Su-

riname.

Jacamare 15. Ysvogel, met eene wigvormige

{taart

1
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(palbitfa.) ftaart, het ligchaam goud-

groen, van onder ros, de

pooten met twee voor- en

twee ag tervingeren. Edsit.

glean. II. tab. 334. Buff.

Hift. Nat. Gis. 238.

Woond in Braül en Cayenne*

LXIIL BYENEETpR. De bek krom, plat, ge-

(Merops.) kield
,
[en puntig.]

De tong aan den punt ge-

fpleeten.

De vingers 3.
—— i*

Byeneete, 1 . Byeneëter , met eene roeftcoleuri-

(4piafier.} ge rug , de buik en ftaart zee-

grpen,de keel geel, de twee

ftuurvederen zeer lang *.

Buff. Hift. Nat. Ois. 314.

Woond in het Ooften [en

in Senegal.]

Groene a. Byeneeter , die groen is , met ee-

(Virew.) ne zwarte borftband, de

Haart en keel blaauw, en

O 5 twee
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twee lange ftuurvedere»,

Edw. Birds. IV. 183.

Blaauwhuik (A) Byeneeter, die bruyn is, d©

buik blaauw, de vleugelszee

groen , met twee lange ftuur-

vederen. Buff, Hifi. Nat,

des Ois. 252.

Waond in Isle de France.

Geelkop 3. Byeneeter, die geelachtig is , met

(Congemr.) eene groene fluit, de roeipen-

nen aan de punt rood , en de

ftuurvederen aan hun begin

geel. Wïllugbh. Ornith. 103,

Woond in Zuid Europa.

Van Mada- 4. Byeneeter, die groen is , metee-

gafcar lïe witte ftreep, boven en

(Supcrcüio- onder de oogen , de keel geel-

agtig en twee lange fluurve-

deren. Buffon, Hifi, Nat.

Ois. 259.

Woond in Madagafcar.

Philippyn- 5. Byeneeter, die groen is, van on-»

fche der geelagtig , de ftuit rood,

de
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{Philippi- de ftaart gelyk. [een zwarte

nus.) vlak aan de oogen.2 Buffon»

Hifi. Nat. Qif. 57,

Woon cl in dc Philippynfche

Eilanden,

j^fchgraau- 6. Byeneeter, die rood en geel bont

we is , van onder geelagtig rood

,

(Cinereus.) de twee ftuurvederen zeer

lang, en rood, Seba
,
Schath

I, pag. 50. tab. 31. f. 10.

Wpond in America,

Kaffer 7 Byeneeter, die grysis, met een

(Cafer.) geele benedenrug, en zeer

lange ftaart *. Burman. Kaap-

fche Vogelen»

Kleine (B) Byeneeter, die groen is, met

eene geele keel, ligt bruine

buik, de roei en flagpennen

rood , met zwarte tippen.

B u ff, Hifi. Nat. Gis, 3 1 8.

Woond in Senegal

Groote (C) Byeneeter, die ligt olyf groen

is, met cenige roode ftuur

roei-
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roeipennen. Butf. ffiJl.]S[at<

Ois. 454.

Woond in Cayerme,

LXIV. Hop. De bek krom, verheven, watpla^

(Upupa.) en niet fcherp.

De Tong ftomp, geheel, driehoe-

en kort.

De vingers. 5—1.

Hop 1. Hop, met eene gevlakte kuif \
(Efops.y Buff, Hifi. Nat. Ois. 52.

Woond in Europa en i$

Ooft-Indien.

Ongekuifde 2. Hop, met zes ftuurvederen , de

(Promerops.) middelde de langfte [van ba*

ven bruyn, van onder wit.1

Briss. Ornith. H. pag. 461.

tab. 43. fig. 2.

Woond aan de Caap.

GekuifdePa-3. Hop. met twee zeer lange ftuurve-

radysvogel deren. Seba Schatk. I. pag,

(Paradijea.) 40. tab. 30. fig, 5.

Woond in Afien.

BOOM-
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LXV, BOOMKRUIPERTJE. De bek dun , krom

,

(Certhia.) fcherp , wat drie-

hoekig.

De tong fcherp.

De Vingers 3— 1.

Gemeënë t. Boomkruipertje, dat grys is, vari

{Famüiaris.) onder wit, met twee bruine

roeipennen, met witte vlak-

ken , tien Huurvederen. Al-

bin. Ois. III. tab. 25»

Woond in Europa,

Muurkrui- 2. Boomkruipertje, dat afchgraauw

per is, met eene roode vlak op

(Murarïa.) de vleugels. Buff. Hifi. Nat*

Qis. 372.

Woond in Zuid Europa.

Klein 3. Boomkruipertje, dat grysis,van

(Pufilla ) onder wit, met witte wenk-

braauwen, de ftuurvederen

bruyn, aan de tippen wit.

Edw. Birds, I. tab. 26.

Woond in Ooft-Indien.

{Capenfis.) 4. Boomkruipertje, datgrys is, met

zwart-



i$6 D ü N B E K K £ N.

zwartagtige fluurvederèn 4

de buitenfle naar buiten,

met wit gezoomd. Briss.

Ornith: III. pag. 618. tab. 31

Olyfcoieu- 5. Boomkruipertje , dat olyfcoleuri^

rige is , van onder grys , met wit-

{Qlivacca*) achtige oogkringen. Briss*

Ornith* III. pag* 625. tab*

33. fig. 1. BufF. Hift.Nato

Ois. 575. i.

Woond in Madagafcar.

Gryze 6. Boomkruipertje , dat olyfcoleurig

(Cumcark.) is, van onder geel, de fluur-

vederèn alle even groot.

Büff. Hifi. Nat. Ois. 576. U
Woond in de Philippynfche

Eilanden en Ceilon.

Twyffclag- (A) Boomkruipertje , dat olyfco-

tige leurig is, vanonder wit, ds

borft met zwarte vlakken,

de fluurvederèn puntig uit-

loopende *.

Woond in Eiiropa.

Dit
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NB. Die zeldzaam zoort had de borffc

gevlakt, als eenLyfter, de ftuur-

vederen puntig als de Spechten,

de bek en houding als de Boom-

kruipers.

Purperkeèl 7» Boomkruipertje, datgrys is, vaii

{Jugiüarïs.) onder geel, de keel violet,

de twee buitenfte ftuurvede-

ren aan de punt geel. Buff.

Hifi. Nat. Oh. 776. 3.

Woond in de Philippynfche

Eilanden.

Blaauvve 8. Boomkruipertje, dat blaauw is,

(jCoeruka.) met een zwarte oogband,

keel, roey, en ftuurvederen*.

Edw. Birds. I. tab. 21,

Woond in Indien.

VanCayen- 9. Boomkruiperjte , dat glanzig groen

ne is, van onder wit geftreept,

(Cayana.) de ftuurvederen groen, de

binnenfte van boven zwart.

Bniss. Ornith. III. pag. 636.

tab. 23. fig. 2.

Woond in Cayenne.

B00M-
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Staalband i o. Boomkruipertje, dat glanzig groen

(Chalybea.) is, met eene roode bom,
een ftaalkleurige band vati

vooren. Edw. Glean.ll.265.

fig. ï . B u f f. Hifi, Nat. Ois;

246. fig. 3.

Woond in Indien.-

Afrikaan- 11. Boomkruipertje, dat groen is 4

fche met eene witte buik , roode

{Africana) borft en blaauwe^ftuit, Edw.;

gleafi. III. tab. 347. fig. ü
Woond aan de Kaap.

Spiza ia. Boomkruipertje, dat groen is>

(Spiza.) met een
k
zwart hoofd, en

flagpennen. Edw. Birds.

I. tab. 25. f. 1. 2.

Woond in Brazilien en Suri-

namen enz.

NB. Dit is geen Boomkruiper, maar

een vliegevanger.

Purpere 12. Boomkruipertje, dat van boven

(Purpurea.) purper , van onder vermili-

oetr is, het hoofd, de keel,

éfï ftuit violet. Briss. Omith.

Uk
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HL pag. 655. tab. 31. f,2. 3.

Senegalfehe 14. Boomkruipertje, dat zwartagtig

^Senegallen- violet is, de kruin en keel

fis-) goudgroen
, de bord carmyn -

rood. Briss. OrintL III; p;

'660: tab. 34, f. 2:

Wooild in Senegal

Groënkeel 15, Boomkruipertje, dat zwartagtig

(Gutturulis:) is , met eene glanzig groene

en purpere borft. Briss. Or-

nith. III. pag. 658. tab. 33,

%• 3-

Woond in Brafil.

Biaauwkeel (B) Boomkruipertje, dar groen is 5

de keel glanzig blaauw en

purper, de borft carmyn-

röod,de buik geel, deftuur-

vederen ligt bruyn, Buïf,

Hifi. Kat. 246. r.

Woond in de Philippynfche

Eilanden,

Americaan- 16. Boomkruipertje, dac geel is
5

fche va« boven olyfgroen, de
Ijle. Deel ILle Stut P vieii.
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(Pinus.) vleugels met twee witte ban-

den. Edwards. glean.il. tab.

1277. fig. 5.

Woond in Noord America,

NB. Dit is geen Boomkruiper.

Afchgraau- (C) Boomkruipertje, dat van boven

we afchgraauw is, van onder

geel , de keel violet , de dek-

vederen blaauwagtig , de flag-

pennen bruyn. Buffon. Hiji.

Nat. des Ois. 576. 2.

Woond in de Philippynfche

Eilanden,

Driekleurï- (D) Boomkruipertje, dat gxsoen is,

ge van onder geel , de borft en

keel violet. Büff. Hifi. Nat.

Ois. 576. 4.

Woond in de Philippynfche

Eilanden.

Rood'e 17. Boomkruipertje, dat zwartagtig

(Bmentata.) blaauw is , met eene roode

kruin, hals, rug en ftuit.

Edw. Birds. II. tab. 81.

Woond in Bengale.

Boom.
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Geele 18. Boomkruipertje, dat zwart is,

(Flaveoldi) van onder geel, witagtige

wenkbraauwen , de buitenfte

ftuurvederen aan de punt

wit heeft. Edw. Birds. III

Woond in America.

tïaaye 19. Boomkruipertje, dat de twee

(Palchella^ middelde ftuurvederen, het

ligchaam groen , en deborft

rood. Seba Schatk. II. tab,

7. fig. 2.

Woond in Senegal*

Beroemde 20. Boomkruipertje, dat de twee

(Famofa.) middelde ftuurvederen zeer

lang heeft , het ligchaam

glanzig groen , de oxelsgeel,

en eene zwarte oogftreep.

Buff. Hijl. Nat. Gis. tab, 83,

fig. s.

Woond aan de Caap.

Philippynfchii. Boomkruipertje, met twee zeer

(Phürppina.) lange middel ftuurvederen ,

het ligchaam grys groen , van

onder witagtiggeeiïkiss.Om,

P a ' III.
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III. pag. 613. tab. 3o.fig. 2,

Woond in de Philippynfche

Eilanden.

Violette 22. Boomkruipertje, met twee lan-

(Violacea.) ge fluurvederen , het lig-

chaam blinkend violet, borft

en buik geel. Briss. Qrnitp*

lït pag. 623. tab. 33. f. Wm

Woond in Ceylon.

Blaaüwe 23. Boomkruipertje, dat blaauvHs

(Cyanea,*) met eene fwarte oogftreep*

fchouders, vleugels,enftaart.

Edw. glean. III. pag. 114^

tab. 264. f. 1. Buff.

Woond in Brafil, Cayenne.

de Caap^

Ceylon fehe 24. Boomkruïpértje , met een groen

(Zeilonica.) hoofd , roestcoleurigen rug 5

geele büik, blaauwe keel*

enftuit. Briss. Ornitb.llL

pag. 623. tab. 34. f. 4,

Woond in Céilon.

Kopefborft- Boomkruipertje, dat blaauw is,

mm
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je met eene goudroode band,

(Lotenia,) en zwarte oogftreep. Briss.

Qrnith. lil. pag. 64.1. tab.

33. £ 45-

Woond in Ceylon.

yjoletvlak (E) Boomkruipertje , dat glanzig

groen is, met eene violette

vlak op de vleugels en borft
,

de buik zwart in het man-

netje, witin het wyfje. Buff»

Hifi. Nat. des Ois. tab. 575»

f. 2. 3.

Woond in Madagafcar,

J4Vi. BLOEMZUIGERTJE. De bek elsgewyze

van voren pypag-

tig langer dan het

hoofd. Het boven

kaakbeen het on-

derfte influitende.

De tongdraadagtig

met twee zamen-

loopende draaden,

[De pooten zeer

P 3 kort]
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kort] 3. voor en

1 agtervinger,

Van Mexico 1. Bloemzuigertje 5 met eene krom-

[Paradifuu) me bek , dat rood is , met

blaauwe vleugelen, het hoofd

gekuifd, cje middelfleftuur-

vederen zeer lang. Seba

Schatk. I. pag. 97. tab. 61.

L 4.

Woond in Mexico.

RoodeLang*2 Bloemzuigertje, met eenë krom-

ftaart me bek, dat rood is, met

(PellaJ) een bruin hoofd , een gou-

den keel en groene fluit, de

middelfte ftuurvederen zeer

lang. Edw. Minés* I. tab,

32. f. 2.

Woond in Zuid America,

Bruin 3. Bloemzuigertje 5 met eene krom-.

(Supercüiö" me bek , dat glanzig bruinis

,

Jus ) met zeer lange ftuurvederen,

de buik roodagtig, de wink-

braauwen wit. Briss. Ornith

}IL tab. 35. f. 5.

Bloem-
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Honingdief^. Bloemzuigertje, met eene krom-

de me bek, dat groenachtig is,

(Polytmus.) met lange ftuurvederen, de

kruyn en fluurvederen bruin»

Edw. Birds. I. tab. 34,

Woond in America.

Schaerftaert 5. Bloemzuigertje, dat groen is,

(Fortifica- de zylingfche zeer lang, de

tus.) kruyn en fluurvederen

blaauw. Edw, Birds. L tab,

33- % 33'

Woond in Jamaica.

Witftaart 6. Bloemzuigertje, meteen krom-

{Lwcurm.') me bek, dat goudgroen is,

met gelyke fluurvederen , die

wit zyn, eene roode hals-

band. Edw. Glean.lL tab.

256. fig. 1.

Woond in Suriname,

Bloedkeel 7. Bloemzuigertje , met een krom*

ffitgularis,) me bek, dat olaauwagtig is,

de hals van onder bloedrood*.

Edw. Glean. II, tab. 1266,

fig. 1.

P 4 Bl-OEM*
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Verwonder- 8. Bloemzuigertje , dat glanzig groen

tyk is 5
de ftuurvedcren met wit

(Thawnan- gezoomd, de buitenfte van

tias.) buiten wie * Seba Schatka-

mer I. tab. 50. fig. 5.

Woond in Züid America.

Van Sc. Do- <j« Bloemzuigertje , dat glanzig groeq

mingo is, van onder afchgraainv,

(Dominicus,) i}e fluurvederen in het ijiid-

(Jen roeftverwig , aan de punt

wit. Briss. Ornith. III. pag»

£72. tab. 35. fig. 4.

Woond in St Domingo.

Fluweclach- ia Bloemzuigertje* met; een krom-

tig me bek , de fluurvederen ym
(Holofm- boven zwart, een groen lig-

CjeuS;)
t

chaam blaauwe , borftband 9

en zwarte buik. Edw. Bïrds*

I. 3$. tab. 36.

Woond in Mexico.

Colibri ïi, Bloemzuigertje 5 meteene regte

(Coltibm.} bek , zwarte ftuurvederen , de

drie liiterfte roeftcoleurig,

met witte tippen, de keel

vuur
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vuur coleur. Edw. Birds. I.

38.

Woond in America.

12. Blqemzüigertje, meteenenrcg*

ten bek, goudgroen, byna

gclyke ftijurvederen , die

bruynagdg goud zyn , zwar-

te flagpennen , eneeneblaau-

we buik.

Woond in Indien.

BlaauwUls (A) Bloemzuigertje , meteenen reg-

ten bek, groen ligchaam,

blaauvve hals en buik, de vleu-

gels en (taart bruyn*. Buff.

Hifi. Nat, Gis. tab. 227. f. 3*

Woond in Cayenne,

B]pcrn?u*ger{3. Blqemzüigertje, met eenen reg-

(Mellifugvs.) ten bek, goudgroen ligchaam,

blaauwe ftuurvederen, zwart

blaauwe flagpennen, geveder-

de Dyen. Edw. glcan. HL

360. fig. 1.

Woond in . * : . .

P < Bloem*

jQurisfU

(OtiriJJuh}

/
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Pegafus 14. Bloemzuigertje, meteenenreg-

(Pegafiis^ ten bek, goudgroenagtiglig.

chaam, van onder grys, de

pooten gevederd *, Briss.

Ornith. IJL tab. 36. fig. 4,

Woond in Cayenne.

Zwarte 15, Bloemzuigertje , met eenen reg«

(Niger.) ten bek , een zwart ligchaam,

van onder goud coleur , wit-

te dekvederen der (taart , ge.

vederde pooten, Briss. Or*

nitb. III. tab. 36. fig. 8.

ï6„ Bloemzuigertje
5
met eenen reg-

ten bek, bruyne vleugels,

eene graauwbruyne buik , ee-

ne blaauwagtige kuif, [de keel

en bord violet.] Edw. Birds»

I. tab. 37- Buff» Mft. Nat*

Ois. 227. f. 1.

Woond in America.

Gekuifde

(Crijlatus,)

Roodkuif 17. Bloemzuigertje, dat groenagtig

CLatus.) goud is, met roeftcoleurige

ftuurvederen , die aan de tip-

pen zwart zyn, met eene roo-

ds
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de afhangende kuif. Edw*

glean. III. tab. 344.

Woond in Ooll-Indien.

Witbuikje 18. Bloemzuigertje , met eenenreg.

(Meliivoms.) ten bek, zwarte ftuurvede-

ren, de zylingfche wit , het

hoofd blaauw, de rug groen,

de buik wit. Edw. Birds. It

tab. 35, f. 1.

Woond in Indien.

Rood 19. Bloemzuigertje, met eenenreg»

ten bek , de zylingfche flmn>

vederen violet, een bleek

rood ligchaam met bruyn ge-

vlakt. Edw. Birds. 32. f. 3*

Woond in Suriname,

Vliegvogelt-20. BloExMzuigertje , met eenen reg-

ie ten bek , de zylingfche ftuur-

vederen van buiten wit, het

ligchaam glanzig groen , van

onder witagtig. Edw. Birds.

III. tab. 105.

Woond in America.



lil. WATERVOGELEN,
[A N S E R E S.]

Be bek (lomp met 'een vlies bekleedt , onder het

grond/luk bultig , w£ een puntie aan het dm
de> de keel getand. De Tong vleefchig.

Be pooten gevleesde Zzvempooten. [Een

lange hals^ eneyrondagtig ligchaam.']

JLXVIL EEND, De bek plaatagtig getand ver-

(Anas.) heven, ftomp.

De Tong hairig ftomp.

a De bek aan het grondftuk

bultig.

Zwaan i .Eend , met een halfronde zwart® bek 8

(Cygms.) geelwafchen wit ligchaam %
Edw. Birds. III. 150.

(b) Tamme Zwaan met

zwartknobbelig wafch.

Eenb
j
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WildeZwaan 2. Eend, mee eene halfrolronde bek,

(CygnoidesS) bultig wafch en gezwollen

oogleden. Albin. Ois. h

pag. 89. tab. 91.

Woond in Spanje,

Gewapende 3. Eend, met eene half rolronde bek*

(Gambenfis.) bultig wafch en gedoorncfó

fchouders. Willugbhy Oh
nith. pag. 275. tab. 61.

Woond in Gambia,

Brand-garis 4. Eend , met een ingedrukte bek 4

(Sadorm.) een plat voorhoofd , een

zwarte groene kop , het lig-

chaamuit [ros] zwart en wiü

gemengeld*. Buff. Hifi, Nat,

Ois. 53.

Woond in Europa.

Aanziend- 5, Èend , met een bultige bek , die

lyke zamengedrukt is, de keel

(Spectabilis
,)

vederachtig zwart , het hoofd

grys. Edw. birds. lil, 154.»

Woond in Canada,

Eend,
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Zwartbruynó. Eend, dat zwartagtig is , met het

(Fufccié) onder ooglid en de vleugel-

ftreep wit, Briss. Ornüh.

VI. pag. 423.

Woond in Europa*

2warte 7. Eend , met het grondftuk van den

(Nigra.) bek bultig , het geheele lig-

chaam zwart. Briss. Ornith.

VI. pag, 420. tab. 38. f. 2.

Woond in Europa,

(b) De bek aan het grond-

ftuk effen,

8. Eend 5 dat zwart is, de fchouders

afchgraauw gewolkt, een

witte vlak op de vlerken.

Woond in Noordwegen.

Witvlak

(Jdarila.)

Gans 9. Eend, met eene halve rolronde

(Anferï) bek 5 het ligchaam van bo veri

afchgraauw, van onder bleek,

de hals geftreept *.

(b) De gans die bruin is,

van Canada. Edw. 153.

Woond in Canada.

Eend 5
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Egyptifche 10. Eend, met eene half rolronde

(Egyptiaca.) bek, een gegolfd ligchaam,

de kruyn wie, en de vlak

der vleugelen wie, met een

zwarte band, Buff. Hifi. Nat*

des Ois. 379.

Woond in Egypte»

Noordfche (A) Eend , dat wit is , met een geel

Gans voorhoofd, de roeipennen

halverweg zwart. Pall. fpe-

ciL Zool fase. VI. p. 32.

Woond in Rusland.

Blaauwach- 11. Eend, dat grys is, met een wie

tig voorhoofd, de dekvederen 5

(Coeruleus.*) en beneden rug blaauw.

Edw. Birds. III. 152,

Woond in Canada,

NB. Deze zyn Ganzen.

Rotgans 12. Eend, dat bruyn is, de hals en

(Bernicla.) bord zwart, met een witte

halsband.

Woond in Europa.

Roodhals 13. Eend, met een zwarte kop, don-

ker
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ker roiïe hals, de börft wit;

en zwart gevlakt* de rug en

vleugels zwart, de fhiurvede-

ren grys. Pall. Spüü Zool,

, - VL p. 22. tab. 4.

Woond in Noord Barbary-

% ... en,

Gans van 14. Eend, dat afchgraauw is, het

Canada , hoofd en ha's zwart , de koo-

nen, en keel wit. Ijuffon

II] . , Hifl. Nat. Ois. 346.

Èydèrvogei 15. Eend, toet eerie rolronde bek
3

'

CMpliffma.) .. : ..... fiet>,wafch van agtcrgefchei-

r> • den en ruw; Edw; jBWs.

II. 98. Buff. Hifi, Nat. Oif.

V 208,209.

*% Woond in Noord Europa»

MufcusËendió. EEND,
l

'rhet naakte tepelachtige

(Mofchata.) wangen. Marsigl. Danuh.

V. pag. 116. tab. 56; 57.

Eend vanBa- 17, Eend, dat grys is, met eené

hama. loodcoleurigen bek, met eene

(Bahamcnjis.) toffe vl ak ter zyden , de vleu-

gelen
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gelen geel en groen. Catesb.

Carol. I. tab. 63.

Woond in Indien.

Wittertje iS. Eené>, dat wit is, meteenezwar-

{Aïbeola.) te rug en ftuurvederen , het

hoofd blaauw, het agterhoofd

wit*. Edw. Sznfa. tab. 100.

Woond in America.

Breedbek 19. Eenö, met den bek aan het eind

{Clypeata.') verbreed en rond, met een

krom haakje. Catesb. Carol.

tab. 96. Briss. Ornithi IV.

tab. 32. fig. 1.

Woond in Europa en Ame-

rica.

Quakertje 20. Ëend , met de vlak der vleugelen

(Strepera.) zwart, wit en ros *.

Woond in Europa*

Wlnterta- ai. Ëend, dat Witagtig is , met zwar-

ling te rug en ftuurvederen, de

(Hyberna.) kop van boven en van onder

gezwollen , en glanzig (pur-

Ijle Deel Ilde Stuk. Q pit
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per of groen.) Cat. Carol. L

tab. 95.

Woond in America.

Van Sc. Do-22. Eend, met een van vooren roefl-

mingo verwig hoofd, een fneeuw

(Dominica,) witte vlak op de vleugels,

de fchaften der ftuurvederen

zeer zwart. Briss. Ornitb.

VI. tab. 41. fig. o.

Woond in Zuid America.

Roeper 23. Eend, dat wit en zwart bont is,

(Clangula.) met eene violet coleurige

dikke kop , en eenen zwar-

te vlek by de gaping. Al-

bin. Ois. I. pag. 92. tab. 96.

Woond in Europa.

Graauwe 24. Eend, dat bruin graauw is, met

taling eene witte vlak aan de ooren

(Rujlica.) en vleugels. Catesb. CtfroJ.

I. pag. 98. tab. 98.

Woond in America.
i u t

u'yi^v'j,' 1 .. ....
.

ï
. - i

1

Bril Eend 25. Eend,
?

dat zwart is, met eene

witte
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(Perfpicilla- witte kruyn en nek , en es-

ta.) ne zwarte vlak agter de neus*

gaaten. Edw, birds. III. p)

155- tab
- 155-

Woond in Canada.

Bruinetje 26. Eend , met een zwartagtig lig-

(Glaticion.) chaam , eene gewolkte borfl,

en een witte flreep, op de

vleugels. Briss.. Otmthi VI.

/ pag. 406. tab. 36. fig. 1. 2.

Woond in Europa.

Fluiter 27. Eend, dat de liaan wat puntig

(Penelope*) heefc, de ftuit zwart, het

hoofd bruyn , het voorhoofd

wit , de rug afchgraauw ge-

golfd. Willugbh. Ornüh.

tab. 72.

Woond in Europa.

/

JLangftaart 28. Eend, met eene lange puntige

(Acuta?) ftaart , van onder zwart.

Briss. Ornith» VI. p. 369.

tab. 34. fig. 1. 2.

Woond in Europa.

Q 2 Eenpj
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Yslandfch 12,9 Eend, met een wigsgewyze ftaart*

Eend de middelfte ftuurpennen zeer

(Hyemalis*) lang, de flaap en borft, rug

en vleugels zwart. £dw.
Birds. III. 156. tab. 156.

Woond in Europa en Noord

America.

Van Terra 30. Eend , met een lange puntige

Nova ftaart, een zwart ligchaam*

(filacialis.y dat van onder wit is. Edw.

glean. II. 280.

Wild Eend 31. Eend, dat afchgraauw gegolfdis,

QFerina.) met eene bruine l^op, eene

zwarte band, fluit, en ftaart-

vederen. Briss. Ornith. VI.

pag. 384. tab. 35. 1. Mü$*

uin Male.

Woond in Europa.

Karnel 32. Eend , met eene groene vlak op

(Qiierque- de vleugels , eene witte ftreep

dula.) boven de oogen. Briss. Or-

nith. VI. pag. 427. tab. 39.

r fig. 12.

Woond in Europa.

Eend
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Van Kam- (C) Eend, dat wit is, met een bleek

fchatka groene vlak aan den nek , de

vleugels wit en zwart. Pall.

Specil. Zool. VI. pag. 35,

tab. 5.

Woond in Kamfchatka.

Kraak Eend 33. Eend, met eene groene vlak op

(Crecca.) de vleugels, en eene witte

ftreep onder en boven de

oogen. Albin. Ois. ï. pag.

95. tab. ioo. II. p. 91. tab»

102.

Woond in Europa.

Circia 34. Eend, met eene veelverwige vlak,

ftreep boven de oogen, de

bek en pooten afchgraauw,

Alb. II. p. 92. tab. 103 , 104.

Arlequin 35. Eend, dat bruynis, met wit en

{Hijlrionica.) blaauw, de ooren, en flaa-

pen meteen dubbelde ftreep,

de hals en borft wit. Eqw.

Birds. IV. tab. 99.

Woond inAmerica enYsland.

3 Eend,
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VanHudfons36. Eend , dat grys is , met witte oo-

Baay ren, de eerfte roeipennen

(Mimita.) zwartachtig. EówARDsBir^.

157. tab. 157.

Woond in Hudfons baay en

Ysland.

Zwart Calot 37. Eend, met blaauwe dekvederen

,

(Discors.*) en groene ftuurpennen,met

een witte band op het voor-

hoofd. Catesb. CaroL 1.

pag. 100. tab. 100.

(b) Bruine dito. Catesb.

CaroL I. p 99. tab. 99.

Buffon. Hifi. Nat*

Ois. 403»

Gekapte 38. Eend, dat bruyn is, het hoofd

(VUuataï) van vooren wit, en van ag-

ter zwart.

Woond in Carthagena,

Herffttaa- 39. Eend \ dat grys met zwarte flaart

Sng en ftuurvederen , de vlak

(
Antumm- der vleugelen ros , en wit.

lis.) Edw. Birds. IV. 194.

Woond in America.

AM
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(c) Met eenige krommeftuur-

'vederen.

Gemeene 40. Eend , met de ftuurvederen > [van

Eend het mannetje] krom en de

(Bofchas.) bek recht *.

Woond in Europa.

Krombek 41. Eend, met de middelfïe ftuurve-

QAdunca.) deren krom , en eene krom-

me bek *.

Woond in Holland.

(d) Gekuifd dito.

KuifEend 42. Eend , met eene afhangende [roo-

(Galericula- de en groene] kuif 5 de rug

,

to.) van agter wederzyds met een

platte verheven,kromme veer

[de hals en borft rood , de

buik wit.] EDiv.jSW5.il. tab,

102.

Woond in China.

jBruidje

(Spon/a.*)

(e) Gekuifde.

43. Eend, met een afhangende dub-

bele groene kuif, met wit

en blaauw gemengeld. Cat.

Q 4 CaroL
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Carol. I. pag. 97. tab. 97,

Woond in Noord Amefica.

Boom Eend 44. Eend, dat grys is, meteen kort

(Arborea.) gekuifd haofd, de buik wit

en zwart gevlakt* Evw.birds.

IV. 193.

Woond in America,

Witvlak 45. Eend, met een afhangende kuif5

(fuUgula.*) een zwart ligchaam, de

buik , en de vlak der vlerken

wjt. Albin, Ois. I. pag. 91,

tab. 95,

Woond in Europa.

LXVIII. ZAAGBEK. De bek zaagsgewyze gs-

(Mergus.) tandt en rolroncjagtig.

De bovenkaak aan de

punt krom.

[De binnenfte vinger met

een vliesje , aan de hin-

nenfte zyde bezet,

Het onderfte gedeelte van#

de Dyen zonder vede-

\ ZAAG*
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Gekapte 1. Zaagbek, met eene bolronde kuif

(Cucullatus.*) aan wederzyden wit, het

ligchaam van boven bruyn,

en van onder wit. [De vlak

der vleugelen wit met zwart

geboord. Catesb. Carol. pag.

94. tab. 94. Edw. glean*

III. tab. 360. fig. 3.

Woond in America,

Nonnetje 2. Zaagbek, met eene in de lengte

(Mergmfir.) ftaande kuif [in het mannet-

je] de borfl: ongevlakt, wit*

agtig, de ftuurvederen afch-

graauw met eene witte

fchaf: * Buff. Qis. 449. 450,

Woond in Europa.

Langbek 3, Zaagbek, met eene afhangende

{Senator<) kuif, de borft ros gevlakt,

eene witte halsband, de ftuur-

vederen bruyn met afch-

graauw gevlakt, [het hoofd

zwartagtig blaauw, bek en

pooten rood-] Edw. Birdb

II. 95. Briss. Ornitb. VI.

tab. 23.

Q 5 Zaag-
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Visfcher 4. ZaAgbek , met een gekuifd afcn-

(Caftor.) graauw hoofd, van ondér

roeflcoleurig, de keel wit,

bekenpooten zwart *. Briss.

Ornijh. Vl.pag. 225. tab. 25.

Woond in Europa.

Witte Non 5. Zaagbek, met een afhangende kuif,

(libellus.) het agterhoofd zwart, het

ügchaam wit, de rug en flaa-

pen zwart , de vleugels ge-

vlakt. Briss. Ornïik VI. pag,

243. tab. 24.

Woond in Europa.

PylSaari 6. Zaagbek, met ' eene ongekuifde

(Minutus.) gryze kop, een zwarte band

aan de oogen , en eene wit-

te vlak onder de oogen. Alb,

Ois. 1. p. 77. tab. 88.

Woond in Europa.

XLXIX. PAPEGAAYDUIKER.De bek kort, on-

(Alca.) getand, plat,

verheven rond,

meeft
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meeft dvvarfch

gegroefd.

Het onderkaak

van onder bul-

tig.

De Neusgaaten

agter den bek.

De pooten

meest al drie-

vingerig.

Aek i. Papegaaydtjiker, met vier groe-

(Torda.) ven aan den bek , en eene

witte flreep van de bek naar

de oogen aan wederzyden *;

Edw. Glean. III. 358. tab,

Woond in Europa.

Zeeduiker 2. Papegaayduiker , met eene gladde

{Pica.) platte bek, het ligchaam

[zwart] vanonder en de pun-

ten der fluurvederen wit, de

pooten rood. Briss. Ornitb.

VI. pag. 92. tab. 8. fig. 2.

Woond aan de Noordpool.

Pa-
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Pingoin 3. Papegaayduiker, met eene platte

(Jmpennis*) gegroefde bek , eene eyronde

[witte] vlak aan de oogen,

[van boven zwart , en van on-

der wit.] Edw. Birds. III,

147. tab. 147.

Woond in het Noorden.

Groenland. 4. Papegaayduiker, met eenezamen-

fche gedrukte bek met vier groe-

(ArÜica.) ven, de oogkringen en wan-

gen wit, de bovenfte wenk-

braauw gedoornd.EDw.g/ftw.

Ill.358.fig i.Büff.O/5. 275.

Rottetetje 5, Papegaayduiker, met eene kegel-

QAlk.) ègtigé gladde bek, de buik

en de agterfte roeipennen

wit; de pooten zwart. Edw.

Birds. II. tab. 01.

Woond in het Noorden van

Europa en van America.

Gekuifde (A) Papegaayduiker, die zwart is,

met de zyden van het hoofd

wit , met twee geelachtige af-

hangende aigretten. Dierk.

Men*
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Mengèlw. L VI. ftuk bi 22.

fig. 2.

Woond in Kamfchatka.

2eeparkiec (B) Papegaayduiker, die zware is,

met eene witte ftreep aan

de oogen , de bek bloedrood

,

platagtig eirond, het onder

kaakbeen opgewipt , de neus-

gaaten pypagtig. P a l l.

Specil. fase. V. p. 15. tab, IL

Woond tuffclien Kamfchatka

en America.

Zee Cacatoe(C) Papegaayduiker, die zwart is,

de rug met donker roeftver-

wige vlakken , het voorhoofd

met eene opihande kuif, de

bek rood, uitgerand, kegel*

agtig, aan de punt wit, de

neusgaaten pypagtig. Pall.

Specil. V. pag. 20. tab. III.

Woond in de Eylanden by

Japan.

Vierkleuri- (D) Papegaayduiker, die vanboven

ge zwart is, mecrceftcoleurige

vlak-
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vlakken, van onder bruyn

afchgraauw, een witte vlak

aan het oog, de bek bruyn

geel. Pall. Specil. V. pag.

24, tab. 4.

Woond in Kamfchatka.

LXX. ONWEERSVOGEL. De bek zonder tan-

(Procellaria.) den , wat zamenge-

drukt , de kaak-

beenderen even

groot, de bovenlten

met eene kromme

punt, de punt der

onderften zaamen-

gedrukt, inge-

groefdt.

De Neusgaaten rol-

rond.

De voeten gevliesd,

de agterfte nagel

zonder vinger.

Rotje 1. Onweersvogel, die zwart is, met

( Pelagïca. ) eene witte ftuit. Edw. birds.

II. p. 90. tab. 90. f. 1.

Woond
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Woond in de Noordzee.

Kleine Pete- 2. Onweersvogel, die zwart is, van

rel onder wit *.

{Fregata.) Woond in de Noordzee.

Malleihukke3. Onweersvogel, die witagtig is,

(Glacialis.) mét eene gryze rug. Büff.

Ois. 59.

Woond aan de Noordpool.

CrootePete-4. Onweersvogel, bruyn met een

rel. geele bek, en bruine pooien.

^dequinoStia- Edw. Birds, 89. tab. 1.

lis.) Woond aan de Kaap.

Kaapfche 5. Onweersvogel, die wit en zwart

(Capenjis.*) bont is. Edw. birds. Ii. 90.

tab. 0o. f. 2.

Woond aan de Kaap.

1

Puffin 6. Onweersvogel, die het ligchaam

(Puffinus.) van boven zwart, van on-

der wit heeft. Eow.Glean,

III. tab. 359.

AL
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LXXI. ALBATROS. De bek regt, het oppef-

(Diomedea.) kaakbeen aan de punt

krom , 't onderfte geknot.

De Neutgaaten eirond, o-

penftaande vooruitftee-

kende en zylingfch ge*

plaatft.

Albatros i. Albatros * met gevederde vleu-

(Êxulans.) gelen , de pooten drie vin-

gerig in evenwigt (taande.

Êdw. Mrds. II. tab. 88.

Woond tuflehen de keerkrin-

gen.

Magellaan- 2. Albatros, met ongevederde vleu-

fche Gans gelen, vier vingerige buiten

(Bemerfa.) het evenwicht ftaande poo-

ten, alle de vingeren aan el-

kander gehecht*. 'EDw.birds.

IV. tab. 94. Buff. Hift.

Nat, Ois. 384.

Woond in de llraatvan Ma-

gellanes.

PE-
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LXXII. PELEKAAN. De bek zonder tanden, recht,

(Pelecanus.) met een krom haakje ge-

nageld, [plat]

De neusgaaten met eene fpleet

welke weinig zigtbaaris.

Het aangezicht byna naakt,

De pooten [korter daii

het ligchaam ,] en in des-

zelvs evenwigt geplaatft

[Een vliezige zak aan dc

keel]

Pelecaan 1. Pelecaan, [die wit is,] meteen®

(Qnocrata* [gee ^e] za^ aan ^e keel *•

kï>) Buff. Hifi. Nat Oif. 87.

b, Bruine Pelecaan, Edw,

Birds. II. 93. tab. 93.

Woond in Africa , Afia.

b» in America,

Fregatvogels. Pelecaan, met eene fchaarsgewy-

tdquilw.j ze (taart, een zwart lig-

chaam, roode bek en zwar«

te oogkringen. Ejdw. glean

II. 309.

Woond in Zee,

Ijle. Deels. lldeSluk. R
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Kormoran 3. Pelecaan , met eene ronde ftaart,

(Carbo.) een bek zonder tanden , de

kop eenigzints gekuifd.

Briss. Ornüh. VI. p. 511.

tab. 45. Cormoran.

Woond in Europa.

b. Met getandde kaakbeenderen.

Kleine Cor-4. Pelecaan, met eene ronde Haart,

moran een zwart ligchaam , dat van

(Gracidus.) onder bruin is, met twaalf

ftuurvederen, de bek onge-

tand.

Vv
T
oondindeEuropifche zeec

JanvanGent5. Pelecaan, die wit is, met eene

(Basfamts*) wigvormige ftaart , een

zaagswyze groenagtige bek

,

de eerfte roeipennen zwart,

bet aangezigt blaauw, [de

keel en de rand der oogen

zwart.] Buff. Hifi. Nat. Ois,

278. Fqu de Bosfan.

Woond in de Noordzee.

Viiïcher 6. Pelecaan, met eene wigvormige

(Pifcator.) ftaart, zaagswyze bek , wit

ligehaam , alle de roeipen-

nen
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nenen bet aangezicht zwart.

Woond in Indien en Eu-

ropa,

Gek f, Pelecaan, met een witagtig lig*

(Sula.) chaam , wigvormige ftaart,

en zaagswyze bek, de eerlie

roeipennen aan depunt zwart,

hei aangezicht rood. Catesb»

Carol 87.

Woond in de Indifche zee.

Bruine Gek 8. Pelecaan, met eene wigvormige

(Fiber.) (taart, zaagswyze bek , bruin

ligchaam , alle de roeipennen

zwart, liet aangezicht rood,

B 141 ss. Örnith. VI. p. 499*

tab. 43. lig. 1.

Woond in de Africaanfche
,

©11 Americaanfehe zee.

LXXIIL VISCHVANGER. De bek recht
,
puntig

(Ploïüs.) en getand, hetfltf»-

gezigt gevederc.

De pooten alle ge-

palmd.

R * Vu-
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Anhinga i. Vischvanger , die bruin is, de

(Plötus.) vleugels en hals ros ge-

floept * B

u

ff. Hifi. Nat.

Ois. 107. Anhinga,

Woond in [Senegal, Benga*

le] America.

LXXIV.KEERKRINGVOGEL. Be bek mesgewys-

(Phaeton.) regt
,

fcherp ,

de opening ver-

der dan de kaak-

beenderen ga-

pende.

De Neusgaaten

langwerpig.

De agterfte vin-

ger na voores

gekeerde.

Langveer 1. Keerkringvogel, met twee zeer

(Mthereus?) lange ftuurvederen , een

zaagswyze bek , de pooten in

het evenwigt, de agterfle

vinger gevliesdt. Edwards.

Birds. III. Buff. Hifi. Nat.

Ois. 369.
Woond
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Woond tuflchen de Keer-

kringen in de Zee.

Gorfou 2. Keerkringvogel, metongeveder-

(Demerfus.) de vleugels , de pooten ver

buiten 't evenwigt naar ag-

ter , de agterfte vinger los.

Edw. Birds. I. 40.

Woond aan de Zuiderkeer-

kring.

LXXV. DUIKER. De bek zonder tanden , els-

(Colymbus.) wyze, regt, puntig.

De keel getand.

De Neusgaaten als flreepjes

aan het agterfte van den bek.

De pooten buiten het even-

wigt.

Uria 1. Duiker, met drievingerige ge-

(Grylle.) palmde pooten, een zwart Hg-

chaam > en witte dekvederen.

Edw. Birds. I. tab, 50.

Woond aan den Pooikring.

(Troile.) %. Duiker, met gepalmde drie vin-

R 3 gerige
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gerige de pooten, een zwart

ligchaanr, de borft en buik wit,

de tweede rei roeipennen aan

de punt wit Guiüimot, Edw.
glean. lil. 359.

Woond aan den Noordpool,

Noordfche 3* Duiker, met viervingérige ge-

(Septentrio* palmde pcoten, de hals van

nalis.) pnder met een rueftcoleuri-

ge vlak. Edw. Birds. II. 97.

Bij F f. Hifi, Nat. Ois. 308.

Plvngeon a gorge rouge.

Woond in Noord Europa,

Zwartkeel 4. Duiker , met viervingérige gepalm-

QJrÜicus.) de poolen , een gryze kop,

de hals van onder violet zwart

met een witte band,

Woond in Europa.

Groote van 5, Duiker, met viervingérige gepalm^

Ferroe de pooten, een violet zwarten

(Qlacialis.y kop en hals , en een witte af •

gebrooke band om de keel eq

hals. Edw. Birds. III. 146,

Woond in de Noordzee,

Dur-
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Immer 6. Duiker, met vicrvingerige ge*

palmde pooten , het ligchaam

van boven zwart , met wit ee*

wolkt, van onder geheel wit.

Woond in de Yszee.

Gekuifde 7. Duiker , met gewebde pooten , een

(Criftatus.) ros hoofd , een zwarte hals-

band, de tweede rei fl uur-

vederen wit. Buffon, Hifi..

Nat. Ois. 404. 1.

Woond in Europa,

Geoorde 8, Duiker, met gewebde pooten, gé-

(Auritw.) kuifde roeftcoleurige ooren,

[de hals en buik wit, de

rug zwartagtig, de pooten

blaauw , de middelde nagei

lëpelsgewyzeftomp * ] Buff.

Hift. Nat. Ois. 400.

Woond in Europa , America.

Duikelaar 9. Duiker., met gewebde pooten , een

(Urinator,) gladde kop , eene witte vlak

op de vleugels. Edw. glean.

III. tab. 360 fig. 2.

Woond in Zuid Europa.

R 4 Dui-
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VanSt.Do- 10. Duiker, met gewebde pooten,

mingo gladde kop, het ligc^am on*

(JDominicusJ) der gevlakt, Briss. Ornith. VL
pag. 64. tab. 5. fig. 2.

Woond aan St. Domingo.

Aarsvoet 1 1 . Duiker , met gewebde pooten , een

(Podiceps.) bruin ligchaam , de bek niet

> anderhalve band. Cat. Carok

% pag. 91. tab. 91.

Woond in Noord America.

Dubbel (A) Duiker , met eerie dubbelde kuif

Gekuifde van boven brujn en van op-

der wit , de hals van onder

tnei caflanje bruine vlakken.

Briss. Ornith. VI. pag. 42,

tab 3. fig. 2.

Woond in America.

Zwartborft (B) Duiker, die bruin is, vanonder

wit, met gryze vlakken, ee-

ns witte vlak tuflchen den

bek en deoogen, eenzwarte

vlak op de borft. Briss. O*
nitb. VI. p. 58.

Woond aan't Eiland St.Tho-

MEEUW,
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jLXXVI, MEEUW. De bek zonder tanden , regt,

(Lahus.) lepelsgevvys, aan de punt

krom: het onder kaakbeen van

onder hoekig.

De Neusgaaten midden op den

bek, na vooren breeder.

[De pooien in het evenwigtj

korter dan hec Iigchaam.]

Riffa i. Meeuw, die wit is, met eenegraau-

(Risfaj we rqg , de ftuurvederen witj

drie vingeren aan yder poot*.

Büff. Hifi. Nat. Oh. 253.

Goilancl cendré.

Woond in Ysland.

Drievinge- 2. Meeuw, die wicagtigis, met eene

rige grysachtige rug, de punten

{Tridactylus.) der flujr vederen (behalvcn

de buitenfte ,) zwart , de poo-

len men drie vingeren. Briss»

Ornith. VI. pag. 189. Mofc

è'tte d hyyer*

3. Meeuw, die wit is, met eene graau-

we rug, [de bek geel, de

pooten geelrood.] BfJSS, Or-

R 5 nith*

Gryze

(Cana$.
y

)
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nitb. VI. p. 175. tab. i4J.

1 . Mouétte Cendrée.

Woond in Europa.

NB, Deze is eene verfcheidentheid

van 'de Riffa.

Afehkleuri- 4. Meeuw, die wit is, met eene afch-

ge coleurige rug, eene bruine

(Cinerarius.) vlak aan de oogen. Briss.

Ornith. VI. p. 178, tab. 17.

f, 1. Petite Mou'étte Cendrée.

Witte 5. Meeuw, die wit is , met eene afch-

(Naevius.) graauwe rug, de fluurvede-

ren aan de punt zwart. Briss.

Ornith. VI. p, 185. tab. 17,

fig. 2.

Woond in Europa.

Mantel- 6. Meeuw, die wit is, met eene zwar-.

Meeuw te rug * Pennant. Zool. Brith

(Marinus.) tab. I. 1.

Woond in Europa.

Bruine 7. Meeuw, die wit is, met eene brui-

Meeuw ne rug. Marsigl. Danub. V,

(Fu/cul) pag. 84- tab. 40.

Wqond in Europa.
Meeuw,
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Spotter 8. Meeuw 5 die wit is, met een zwar-

(4tricilla.) agtig hoofd, roode bek, ca

zwarte pooten. Briss. Or-

Wtb, VI. pag. 192. tab. i8 ?

fig. 1, Catesb. Carol. I. p„

89. tab 89,

Woond inAmerica enEuropa.

KokMeenwp. Meeuw, die witagtig is, met eene

tftidibundus.) zwar lagtiga kop, roode bek

en pooren.

Woond 111 Europa.

Gevlakte (A) Meeuw, die wit is, met bruine

hoekige vlakken. Büff. Hifi.

Nat. Qis. 387.

Woond in Europa»

Strontjager 10, Meeuw, die bruinis, met eene

(Parafiticus.) zwarte kruin, een witagtige

buik, en lange middelde

fcuurvederen. Edw. Birds.

III. tab. 148.

Woond tullchen de Keerkrin-

gen.

Noordfche 11 Meeuw, die [geel en bruin ge-

vlakt
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Vogel vlakt is , met eene witte vlak

(Catarraiïes.) op de vleugels, de buik

bleekgeel,] de roeipennen en

ftuurvederen by het ligchaam

wit, de ftaart byna gelyk.

Edw. Birds. III. tab. 149.

Woond aan de Noordpool,

LXXVIL STERN. De bek zonder tanden
,
elsge-

(Sterna) wyze
,
fcherp , en wat za-

aien gedrukt.

De Neusgaaten aan het ag ter-

fte van den bek.

Zotte 1 , Stern, met eene wigvormige Haart,

(JStolida ) een zwart ligchaam , en een

witagtig voorhoofd met

zwarte wenkbraauwen. Cat,

parol. I. p. 88. tab. 88.

Woond in America.

Zeezwaluw a. Stern, met eene fchaarsgewyze

(Hirnndc.) Haart, de twee bukenfte

ftüurvederen half wit en

zwart. Briss. Ornith. VI. p.

203. tab. 19. f. ï,

Woond in Europa»
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Zwarte 3. Stern, meteenbyna fchaarsgewyze

(JY/gra.) ftaart , een grys ligchaam de

kop en bek zwart, de poo-

ten rood. Büffon. Qis. 133,

Woond in Europa.

Kleine 4. Stern,. met eene fchaarsgewyze

(Mmuta.) ftaart, wit Ligchaam
,
gryze

rug , wit voorhoofd, en wit-

te wenkbraauwen.

Woond in Zuid Europa»

Gevlakte 5. Stern, met eene uitgerandde ftaart,

(^Naevia.) een gevlakt ligchaam, eene

zwarte vlak aan de ooren.

Briss. Ornüh. VI. pag. %\6.

tab. 20. fig. 2.

Woond in Zuid Europa.

Zwartagtige 6, Stern, rnet eene uitgerandde

(FufcataJ) ftaart, een zwartagtig onge*

vlakt ligchaam, de pooten

rood, en de bek bruin.

Briss. Ornith. VI. pag, 220.'

tab. 2!. fig. 1.

Woond in Zuid Europa.

Metgefplee 7, Stern, met eene uitgerandde ftaart,

wn pooten zwart ligchaam
,
afcbgraauwe
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{Fisfipes.) rug , witte buik , en roodagti-

ge pooten. Brtss. Ornitbi

IJ. p. 211. tab. 20. f. Ia

Woond in Zuid Europa.

LXXVIiL WATËRSNYDER. De te*regt:hc?t

(Rynchots.) opperkaakBeea

veel korter dan

het onder

kaakbeen , dat

aan de punt ge^

knot is.

Zwarte i. Watersnoder , die zwartagtig is 5

{Nigra.) van onder wit , de bek van ag-

ter rood. Briss. Ornith. VI.

pag. 223. tab. 21. fig. 2,

Buffon. Hifi. Nat. Ois.357.

Woond in America,

Roüe 2. Watersnyder , die ros is, mee

(Fuha.) eene zwarte bek.

Woond in America.

STELT-



I V. STELTLOOPERS.

[G R A L L JE.]

De Bek rolrondagtig^ en wat /lomp.

De Tong geheel en vleesachtig.

De Dyen naakt.

LXXIX. FLAMINGO. Eene naakte geknakte

(Phoenicopterus.) geboogen
,

getandd©

bek.

De Neusgaaten ftreeps-

gewyze.

De pooten gepalmd en

vlervingerig.

i. Flamingo, die rood is, met zwar*

te ftuürvederen *. Catesb.

Carol. I. pag. 73. tab. 73.

Woond in Africa en Ameri-

ca.

LE-

Rode

(Ruber:)
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LXXX. LEPELAAR. De Bek platagtig, met

(Platalea.) een verbreed, rond,

vlak uiterfte.

Witte x« Lêpelaar, die wit ié, met eene

(Leucorodia.) zwarte keel , het agterhoofd

eenigzins gekuifd ** Buff*

Bijl. Nat. Oif. 405.

Woond in Europa.

Roode a. Lepelaar, met een [bleek] rood

(Jjaja.') ligchaam * Buff. Hift. Nat.

Ois. 165.

Woond in Zuid America,

(b) Donker roode.

Kleenc 3. Lepelaar, die van boven bruin*

(Vygmaed.)

O'

en van onder wit is.

Woond in Suriname.

LXXXI. KAMECHY. De Bek kegelrond, het

(Palamedea.) bovenfte kaakbeen

krom.

De pooten viervingerig,

gefpleeten.

Anhima 1.. Kamechy , met dubbel gedoomde

vku-
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(Comuta.) vleugelen, het voorhoofd

met eene lange hoorn; Buff,

Hifi. Nat. Ois. 451.

Woond in Brafil en Guaja-

nia.

Gekuifde 2. Kamichy, die ongewapend is, met

(Criftata.) een gekuifd voorhoofd. Wil-

lugb. Ornüb. tab. 51.

Woond in Brafil

LXXXIf. SCÜRVOGEL. De bek fcherp, wat

(Mycteria.) opklimmende. De
boven kaak drie»

hoekig , en zeer

recht.

Het onder kaakbeen

driehoekig fcherp 5

en wat naar boven

opgewept.

Het voorhoofd kaal.

De Neusgaaten ftreeps

gewyze.

Geen Tong,

De pooien viervingerig,

Brafiliaan- i< Scurvogel, die wit is , met pur~

Ijle Deel Ilde Stuk. S pe-
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fcbe pere roei - en ftuurvederen,

(Americana.) Piso Bras. p. 87,

Woond in Braiil.

LXXX1IL KRABBENEETER. De lek [dik, kort

(Ca ncr oma, en] bultig.

De hoven kaak

lepeïsgewys

s
met een haak-

je aan het ein-

de.

Lepelbek i. Krabbeneeter , die van boven

(Cochlearis*) afchgraauw wit is y van onder

ros.

Woond in Guajana.

Tamatia 2. Krabbeneeter
,

[die bruin is,]

(Cancropha* met eenen witten buik.

ga») Marcgr. Bras. 208.

Woond in BrafiL

LXXXIV. REIGER. De bek lang, regt, fcherp

(Ardea.) [en dik] wat zamenge-

drukt, een groef van de

neus-
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neusgaaten na de punt

loopende,

De Neusgaaten ftreepsge-

wyze.

De pooten viervingerig.

(a) Gekuifde , den bek

naauwlyks langer als

het hoofd.

Baléarifche i. Retger, met eene opflaande bor-

Kraan Heiige kuif, de flaapen en

(Pavonina.) kwabben ongevedert. Buff,

Hifi. Nat. Ois. 265. Edw.

Birds. IV. 192.

VVoond inAfrica.

Numidifch 2. Reiger, [die afchgraauw is, van

Juffertje onder wit,] met witte

(VirgQ^) wenkbraauwen , dienaar ag-

ter als afhangende kuiven

uitloopen ** Buff. Hifi. Nat,

Ois. 24.1. Èpw.birds.lït. 134»

Woond in het Ooften*

(b) Kraanen , de kop on-

gevedert,

Van Canada 3. Reiger, met het voorhoofd naakt

S 2 en
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(Canadenfis.) en tepelachtig, het ligchaam

afcligraaui^, de vleugels uit-

wendig bleekrood. Edw.
birds. III.

Woond in Noord America.

Kraanvogel 4, Reiger, met het agterhoofd naakt,

(G rus.) tepelachtig, de kruin - en roei-

pennen zwart, het ligchaam

afchgraauw. Edw. Birds III.

132.

Woond in Europa en Afri-

ca.

Americaan 5. Reiger , met den nek en flaapen

fche naakt en gepeteld , hetvoor-

(Amcricana.) hoofd , de nek en eerfte ftuur-

vederen zwartagtig , het lig-

chaam wit. Edw. Birds. HL
132. Catesb. Carol. I. 75.

Woond in Noord America.

Antigone 6. Reiger , met een naakte kop en hals-

band , die tepelachtig en rood

zyn,het ligchaam afchgraauw,

de eerfte ftuurvederen zwart

Edw. Bird^, 1. 45.

Woond in Afiep.

Rei-
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Mexicaan- (A) Reiger, die afchgraauw is, met

fche de kop van boven rood, de

ftnurvederen zwart.

Woond in Mexico,

Japanlchs (B) Reiger, die wie is, met het bo-

venfte van de kop rood,

de hak en roeipennen zwart

,

de ftnurvederen wit.

Woond in Japan.

Trompetter(C) Reiger, die zwart is, hals en

Vogel borft goudblaauw, de rug-

vuilwit , de ftuurvederen

zwart *. Bui f. Hifi. Nat.

169. Vosm. befehryv, Pall,

Spicil. Zool. p. fase. tab. IV»

Woond in America,

(c) Oyevaars , met naak-

te oogkrïngen.

7. Reiger, die wit is, met naakte

oogkringen , zwarte ftuur-

vederen, en roode bek, huid

en pooten *.

Woond in Europa, Afia,A-

frica.

S 3 Rei-

Oyevaar

(Ciconia.)
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Zwarte 8. Reiger , die zware is , met naakte

(Nigra ) oogkringen , de buik en borft

Wit,

Groenftaart (D) Reiger , die bruin is , de hals met

wie geflipt, de bord bruin,

, met wit gegolfd, de roei-

vederen violet, de fluurve-

deren groen, de bek zeer

groen. Buff. Hift. Nat. Ois.

309. Cicogne brime.

Woond in . . , • .

(d) Reigers, de middelfte

vinger naar binnen ge*

karteld.

Kwak 9, Reiger, met de kuif van het ag-

(Nyfticorax ) terhoofd drievederig wit en

regt uitlleekende , de rug

zwart, de buik geelagtig *.

Briss. Orniib. V. pag. 493,

tab. 39. Bihorcau.

Woond in Zuid Europa.

furpere ?q. Reiger, met een zwart agter-

{Parpurea,) . hoofd, een afhangende kuif

met twe§ lange vederen/t lyf

olyf-
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olyfcoleurig, van onder pur-

per. Briss. Ornith. V. pag.

424. tab. 36. f. 2.

Woord in hei Ooften,

Afchgraau- 11. Reiger, met een glad zwart ag-

we terhoofd, met eene blaauw-

agtige rug, van onder witag-

tig , de borft met lange

zwarte vlakken. Biuss. Or-

nith V. pag. 392, tab. 34,

Woond in Eurcpa.

12. Reiger, meteen zwarte afhan-

gende kuif aan het agter-

hoofd , afchgraauw Lighaam,

de hals met eene zwarte

ftreep , en de borft met een

zwarte band. Briss. Örnitb*

V.pag. 396. tab, 35*

Woond 111 Europa.

Kleine (E) Reiger, die afchgraauw is, de

hals en borft wit met zwarte

vlakken,

Woond in Italien,

Gocoi 13. Reiger, met eene afhangende

afchgraauw^ kuif , en rug, de

S 4 hals
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hals met zwart gevlakt, de

zyden van de kop zwart.

Al bin. Hifi. Nat. Ois. III.

pag. 32. tab. 79.

Woond in Cayenne.

Witte 14. Reiger, met een gekuifd agter-

(Garzettê ) hoofd , een wit ligchaam * ee-

ne zwarte bek, depootenen

de ftreep tulleken den bek

en de oogen groenagtig,

MKRsiGjL.Danub. V. pag. 14,

tab. 5.

Woond in hetOoften,

GrooteKuif 15. Reiger, meteen gekuifd agter-

Reiger hoofd, eene bruine rug, ros-

(Hendias*) fe dyen, de borft met lan-

ge zwarte vlakken, Catesb.

Carol, IIL pag. 10. tab. 10,

Woond in America.

Violette 16. Reiger , met een geel agterhoofd,

(Violacea*) en eene witte kuif, het lig-

chaam zwart en wit geftreept,

van onder blaauwagtig, met

geele pooten. Catesb, Ca-
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rol. I. p. 79. tab. 79.

Woond in America.

Tweecoleu- (F) Reiger , met een gekuifd agter-

rige hoofd , een roffe hals en

blaauw ligchaam.BüFF. Hifi.

Nat. Ois. 349.

Woond in America.

Blaauwe 17» Rliger, met een gekuifd agter-

(Cosrulea.*) hoofd, en blaauw ligchaam.

. Catesb. Carol. I. p. 76. tab.

/°*

Woond in Noord America.

Driecoleuri-(G) Reiger, die zwartagtig blaauw

ge is. vanonder wit, met blaau-

we dekvederen der ftaart.

Büffon. Hifi. Nat. Ois. 350.

Woond in America.

VanHud- 18. Reiger, met eene zwarte gekuif-

fons Baay de kruin , het ligchaam bruin-

agtig, van onder witagtig,de

hals van onder zwart , en ros

gevlakt. Evw.Birds.ïlL tab.

135.

Woond aan Hudfonsbaay.

S 5 Rei-
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Geftrecpte 19. Reiger, met een wat gekuifd agter-

(Striata,) hoofd , de rug grys geftreept,

de hals van onder roeftcoleu-

rig, de tweede rei ftuurvede-

ren aan de punten wit.

Woond in Suriname. a

Groene $p. Reiger , met een wat gekuifd ag-

(Virefcens.) terhoofd, de rug glanzig

groen , de borft ros , de toom-

ftreep geel , de ftuurvederen

goudgroen. Catesb. CaroLh

pag. go tab. 80.

Woond in America.

Roerdomp 1 1. Reiger, met eenebyna gladde kop,

(JStellms.) van boven ros , met dvvarffe

bruine vlakken , van onder

bleeker , met langwerpige

vlakken *. Briss. Omitb,

V. p. 444. 37. fig. 1.

Woond in Europa.

Gryze 22. Reiger , met eene glad bruine

(Grifea.) kop, een bruinagtig lig-

chaam, van onder wit, de

voorfte roeipennen met ee-

m witte vlak aan de punt.

Briss,
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Briss. Ornitb. V, pag. 412,

tab. fig. 1.

Woond in het Ooiten,

Soco 23, Reiger, meteenegladdekop, een

(Brajilienfis.) zwartagtig met geel gedipt

ligchaam , de roei en ftuur-

vederen , de bek en pooten

zwartagtig, Will. Ornith.

«209. tab. 51.

Woond in Zuid America.

24. Reiger, met een e glad
: e kop , een

wit ligchaam, rosfë bek en

zwarte pooten *, Marsigu

Danub, V. p. 12. tab. 4.

Woond in Europa.

VanCaroli- 25. Reiger, met een gladde kop, wit

na ligchaam, de twee ftuurve-

(Aequimctia* deren aan den rand bruin.

lis.) Cat. Carol. I. tab, 77.

Woond in America.

Woud-Aap- 26. Reiger, met eene gladde kop,

je een bruin ligchaam, dat van

(Minuta) onder ros is , de ftuurvederen

zwartagtig groen , de toom-

ftree-

Witte

(Ma.)
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ft'reepen geelagtig. Edv.
Glean. II. tab. 275.

Woond in Barbaryen.

(b) Blongios. Buff. Hift*

.Nat. des Ois. 323.

(c) Kleine Butoor van Se-

negal. Id. ibid. 315.

(b) Woond in Zwitzer-

laixd en in Senegal.

LXXXV. COURLY. Dek* lang fpilrondagtig,

(Tantalus.) wat krom.

Een naakt aangezxgt tot

agter de oogen.

Eene korte ,breede tong,

Een naakte zak aan de

keel.

Eironde Neusgatten.

De poten viervingerig
>

naar agter gepalmd.

Americaan- 1. Courly, met een blaauwachtig

fche Peli- aangezicht , eene roodagtige

caan bek, roei en fluurvederen

(Locuktor.) zwart, het ligchaam wit. Ca-

TESB.CaroL I. pag. 81. tab. 81.'

Woond in America.

Cot>
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Gevlakte 2. Courly, met een zwart aange*

(Fdcinellus.*) zicht, blaauwe pooten,een

caftanie bruin [met wit en

bruin gevlakt] ligchaam, de

vleugels en ftaart violet.

Briss. Ornitb. V. tab. 27,

% 2.

Wooncl in Italien, Ooftenryk.

Kleine 3. Courly, met een groen aangezicht,

(Minntus.) bekenpooten, het ligchaam

roefl verwig, van onder wit.

Edw. Glean. III. tab. 356.

Woond in . . . . ,.

Ibis 4. Courly, met roode wangen, een

geele bek, gryze pooten
5

zwarte (tuurvederen , het

ligchaam wkagtig ros. Buit

Èift. Nat. Ois. 389.

Woond in Egypten.

RoodeWulp5. Courly, met roode wangen , bek

(Ruber.) en pooten, het lichaam bloed-

rood, de punten der vleu-

gelen zwart * Buff. Hifi,

Nat. des Ois. 81.

Woond in America,
Cou-
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Witte 6. Courly , met roode wangen , bek

(Aibus.) en pooten , het ligcnaam wit

,

de punten der vleugelen

groen. Cat. CaroL I. tab,

82.

Woond in BraziL

Bruine 7. Courly 3 met roode wangen , bek*

(Fuscus.) en pooten, een bruin lig-

ciiaam, dat van onder wit

is

Woond in America.

Catesb. CaroL I. tab. 83.

%ranMadaga- (A) Courly, die bruin is, van on*

fcar der wit, de borft en zyden

ros, met groote zwarte vlak-

ken. Briss. Ornith. V. pag,

321. tab. 28.

Woond in Madagafcar*

Caftanje (B) Courly, die glanzig caftanje

bruine bruinis, met eene groene

borft, de ftuurvederen ca-

ftanje bruin. Marsigl. Da-

nub. V. p. 40. tab. 18.

Woond aan den Donauw.

SNIP.

I
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LXXXVI. SNIP.
(Scolop^x.)

De bek fpilrond ftomp , lan-

ger dan de kop.

De Neusgaaten als ftreepjes.

Het aangezicht gedekt.

De poten viervingerig ; de

laatfte met veele leedjes.

Gaurauna i. Snip, met eene kromme bek, die

geelagtig is , bruine pooten,

het lichaam bruin, met wit

geftreept. Briss. Ornith. V.

P- 33°>

Woond in Zuid America.

UitMadaga-2* Snip, met eene kromme bek, roffe

fchar pooten, en rultagrige vlak-

ken op den rug. Buff. Hifi*

Nat. Ois. 198. Courïy,

Woond in Madagafcar.

NB. Deze is een Coarly^ zie het voor"

gaande' geflagc lett. B.

Witvlak 3. Snip, met eene kromme bek*

(Arquata.) blaauwagtige pooten, zwar-

te vleugels , met witte vlak-

ken. Alein. Oïs.L tab. 79.

Woond ia Europa,

Snip 3
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Blaauwpoot 4. Snip , met eene kromme bck ?

{Pbaopus.} blaauwagtige pooten , en

bruine
1

ruitagtige vlakken

op den rug. Edw\ gkan. II,

S07.

Woond in Europa.

Bruine 5. Snip , met de bek aan de punt geböo-

(Fusca.) gen, het ligchaam wit, en

zwart gewolkt, de ftuit en

vleugelen van onder wit.

Briss. Ornitb. V. pag. 276,

tab. 23. fig. 2. Barge.

Woond in Europa

Houtfnip 6. Snip, met een regte bek die aan

(Rufticola?) het grondftuk ros is , de poo-

ten afchgraauw, de dyen be-

dekt , eene zwarte band om de

kop. Borlace Cornub. p*

245. tab. 24. fig. 12.

Woond in Engeland.

Snipje 7. Snip, met eene regte geknobbel-

(Gallinago.') de bek, bruine pooten, vier

bruine voorhoofds ftreepen

,

de
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ftuit violet bont. Marsigl,

Danub. V, tab. 15,

Woond in Europa.

Poelfnip 8, Snip, met een regte geknobbeld©

(Gailinuiiu) bek, groenagtige pooten,

bruine toomftreepen , de fluit

violet bont *. Biuss. Qmith.

V. P 'g. 304. tab. 2ó.fig. 2,

Woond in Europa.

Tjerk 9* Snip, met een regte geel gtigebek
5

(Fedoa.^) bruine pooten , de tweede rei

ftuurvederen ros, met zwart

geOipt. Edw. birds. III. 137.

Woond in INoord America,

Glut jo. Snip, meteen regte bek, van on-

(Glettis.) der aan het grondftuk rood,

het ligenaam van order wit,

de pooten groenagtig. Rrtss»

Ornith. V. pag. 272. tab. 24,

fig. 2.

Woond in Europa,

Ruiter 11. Snip, meteen roode regte bek 9

(Calidris.) roode pooten, de tweede rel

Ijle. Deel tfde StuL T ftuur*
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ftuurvederen wit. Briss. O-
nith. V. p. 188. tab. 17.

Woond in Europa.

Tetanus 12. Snip, met een byna regte bek,

bruine pooten , witte wenk-

braauwen
,

borft, buik , en

ftuit. Briss. Ornith. V. pag.

267, tab. 23. f. 1.

Woond aan ftranden in Eu-

ropa.

13. Snip ,met een wat gekromde bek,

die aan het grondfïuk rood

is , de pooten bruin , de ftuur-

vederen meteene witte vlak,

behalvende viereerfte. Mar-

sigl. Danub. V. p. 30. tab.

Woond in Europa.

Kaapfche 14. Snip, met een regte rosagtige bek,

(Capenfis,) en rosagtige kruinftreep , ee-

ne zwarte borftband, [het

ligchaam blaauw] en een wit-

te ftreep aan yderzyde. Buff.

Hifi. Nat. Ois. 270.

Woond aan de Kaap.

Snip,

Barge

(Limofa.)
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Saffraan- 15. Snip, met een geelagtige wat ge-

borft kromde bek, [bruin ligchaam]

(Lasponica.) van onder roelïcoleurig ros

de pooten zwart. Edw. hirds.

III. 138.

Wüond in Lapland en Noord

America.

Roodhals 16. Sm? , met een regte bek, groen-

(JEgocepha* agtige pooten, rosagtigekop

la.) en hals, de drie roeivederen

zwart, aan hun begin wit.

Marsigl. Danub. V. p. 36.

tab. 16.

Woond in Zuid Europa.

Witte 17. Snip, met eene oranje coleurige

( Alba.) na boven gekromde bek , een

wit ligchaam met geelagtige

Huur en roeipennen, bruine

pooten. EDW.birds. IÏI. 139.

[de agterfte figuur.]

Woond in Noord America,

Witte ruiter 18. Snip, met eene regte bek, oran*

(Candida.) je pooten , een witagtig lig-

chaam, de roeipennen grys

T % mtt
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met wit gebandeerdt. £d-

ward, birds. III. 139. [de

voorfte.]

Woond in Noord Ameri*

ca.

LXXXV1L STRANDLOOPER. De bek fpilrond-

(Tringa.) agtig, zoolang

als de kop, [aan

de punt Homp

en glad,]

De Neusgaaten

llreepsgewyze.

De pooten vier-

vingerig, deag-

terfle met een

leedje, en den

grond niet raa~

kende.

Kemphaant- 1. STRANDLuoPER,meteenroode bek

je en pooten , de drie zyjingfche

(Pugwx.) ftuurvederen zonder vlak-

ken, het aangezicht met ge-

korrelde vleefchige tepelt-

jes *. Paon de Mer. Buff,

fflfi*
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Hift. Nat. Ois. 305, 306.

Woond in Europa.

Kievit 2. Strandlooper , metroode pooten

,

(Fanellus.) eene afhangende kuif, en een

zwarte borft. Buf fj* Hift.

Nat. des Ois. 242. Vanneau.

Woond in Europa, Africa.

Van Senegal (A) Strandlooper, met zeer lang©

geele pooten en bek, het

voorhoofd met een afhan-

gnd geel vlies , het ligchaam

graauw, de dekvederen wit,

de roeipennen zwart, de

ftuurpennen wit, met eene

breede zwarte band ; de

ichouders met eene doorn

gewapend. Buff. Hift, Nat.

Ois. 362.

Woond in Senegal.

RoodeRui* 3. Strandlooper, met eene roode bek

ter en pooten, het ligchaam geel

(Gambetta.) en afchgraauw gemengeld 5

van onder wit. Albin. Oise

II. tab. 68,

Woond in Europa.

T 3 Strand-
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ToHc 4,. Strandlooper, metroode poo* en,

{Ittmprisfy het ligchaam wie, zwart en

roeft coleurig gemengd, de

borft en buik wit. Coulon chand,

BurF. Hifi. Nat. Ois. 340.

Woondin Europa en Noord

America.

[(b) Strandlooper, die ros

is met zwarte vlak-

ken , de kop en hals

wit en zwart, de roei-

pennen bruin. Edw,

hirds. III. 141.

Woond in Hudfons baay.]

NB, Deze door Hu. Linnaeüs tot d^ Tolk

betrekken , en fchynt zoo geen an*

der zo jrt , ten minden eene aan-

merkelyke verfcheidentheid.

öeftreepte 5. Strandloofer , met den grond van

Ruiter den bek en de pooten geel,

fStri&la.) de ftuurvederen wit, met

bruin gebandeerdt, en de

meefle roeipennen wit. Chc*

%alkr rayé, Biuss. Ornitb. V.

p. 196. tab. 18. f. 1.

Woondt in Europa.
£trand-
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Morinel 6. Strandlooper, met roode poo»

(Morinellus,) ten, zwartagtige ftuurvede-

ren, die aan hunnen grond

wit zyn , het ligchaam grys

,

de borft zwart. Coulon Chaud.

Briss. Ornith. V. p. 137,

tab. 11. f. 2. Cat. Carol. I.

72. tab. 72.

Woond in America.

Zee Lyfler 7. Strandlooper , met den grond

(Macularia.) van den bek en de pooten

vleefchcoleurig, het ligchaam

gevlakt, de wenkbraauwen,

en de twee banden op de

vleugelen wit. Edw. Gte.

II. tab. 277. fig, 2.

Woond in Europa en Noord

America,

Gryze 8, Strandlooper , m^t eene elsgewy-

(Lobata.) ze , aan de punt gekromde

bek, de pooten gewebd, de

borft met wit gegolfd. Edw.

III. 308.

Woond in Engeland en Lap-

land.

T 4 Strand-
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Noordfche 9. Strandlooper , met eene elsge*

{Hyperbo- wyze aan de punt gekrom-

rea.) de bek, de voeten gewe d,

de b rft afehkleurig, de zy-

den van den hals roeftverwig.

Edw. hirds. iV. 143.

Woond in Huafons baay s

en LapiaLd.

ïo. Strandlooper^ met gew bde poo-

ten 5 eene regte geele bek,

het ligchaam grys, van onder

ros. Edw. hirds. IV. 142.

Woond in America.

iï. Strandlooper , die rood bruin is,

met eene zwart agt;ge borft 5

de ftuurvederen ligt afch*

graauw, de pooten bruinag-

agtig. Briss. Ornith. V. p*

216. tab. 19. f. 2. AlouettG

êe Mer.

Woond in Lapland.

Zwitzerfche is. Strandlooper, met eene zwar-

(Helvetica,^ te bek en pooten van onder

zwart, de buik wit, deftuur-

vede«

Bruine

(Fulicaria.)

Alpifche

(Alpina.)
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vederen wï r
, met zwart ge-

bandeerdt. Btass. Ornüh.V.

p. io6. tab, 10. fig. i.

Woond in Zwitserland.

P^oodbeen 13, Strandlooper, melde punt van

{Ocrophus,) den bek gedipt, de pootea

groenagtig ? de rug bruinen

groen, de buk tn buiten-

fle fhiurvederen wit. B&ïsS,

Ornitb. V. tab, 16. f. 1.

Woond in Europa,

(b) Strandlooper met ee*

ne gladde bek , groene

pooien 5 een bruin

ligchaam mee wit ge-

flipt, een witte borft,

Woond in Europa.

Hairfnep 14. Strandlooper, met eene gladde

(Hypoleucos.) bel,
,
blaauwagtige pooten ,

het ligchaarn afchgraauw met

zwarte vlakken: van onder

wit, Püegnette. Eriss. Or-

nitk V. 183. tab. XVI. f. 2.

Woond in Europa.

T 5 Strand-
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Knot 15. Strandlooper , met eene gladde

(Cenutusi) bek , afchgraauwe poocen
,

de voorfie roeipennen gekar-

teld, de voorfte ftuurveer

wit en ongeviakt. Edw.
GUan. II. tab. 278.

Woond in Europa,

Sanderling 16* Strandlooper , met zwarte bek

(^ArmariéL.) enpooten, een gr-ysiigchaam,

dat van onder wit is met ee-

ne gryze toomftreep. Briss.

Omith. V. tab. 10. f. 1,
'

Woond in Europa.

Strandruiter 17. Strandlooper, met een gladde

(Littorea,) bek, afchgraauwe pooten,

bruine roeivederen , de fchaft

der eer ft e fneeuw wit. Briss.

Omith V. pag. 203. tab. 17.

fig. 2.

Woond in Europa.

Bruine (B) Strandlooper, die van boven

bruin is, de vederen zwart

met bruin gerand, de roei-

pennen zwart, met witte

ran-
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randen. Ruffon. Hijl. Nat.

Ois. 300.

Woond in Europa

Strandloo- 18. Sthandlooper 9 met eene zwarte

per bek en pooten , witte toom*

(Cinclus.) ftreep , het ligchaam en fluit

grys en bruin. Briss. Ornith*

V. p. 2n, tab. 19, f. 1.

Woond in Europa.

IVotidlnip 19* Stuandloopsr 3 met eene zwart-

ÏCalidris.) agtigebekenpooten
;
het lig-

chaam van onder olyfcoleu-

rig, de fluit geflippeld.BRisg.

Ornith. V. p. 226. tab. 20.

fig. 1; Maubeche.

Woond in Europa.

Kleine £0. Strandiooper , met eene bruine

(Pufüla ) bek enpooten ,het ligchaam

van onder rosagtig , de bui-

tenfte fluurvederen meteen

witte fehaft, de (luit bont.

Briss. Ornith. V. pag. 222.

tab. 25. f. 2.

Woond in Sc. Domingo,

Stranb*
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Bonte ai. Strandlooper, met eene zwarte

(Varia.*) bek en pooten , het ligchaam

bruin met wit gemengeld,

de buik wit, de ftuurvederen

wit, met bruin gebandeert.

Buff. Hifi. Nat. Ou. 366.

Woond in Europa.

£2. Strandlooper, met bruine bek

en pooten en een bruin onge-

vlakt ligchaam. Briss, OrnitL

V. p. 148.

Woond in Senegal,

Braakvogel 23. Strandlooper, met een zwarte

(Squaterola,') bek, en groenagtige pooten,

het ligchaam grys, van onder

witachtig. Briss. Ornitb. V.

p. 100, tab. 9. f. 1.

Woond in Europa.

LXXXV1I. PLEVIER, De Bek fpilrondagtig-

(Charadrius.) (lomp, [aan het eind

dikker.]

De Neusgaaten als

ftreepjes*

Drie

Bruine

(Fusca.)
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Drie voorvingerenzon*

der agtervinger.

Pieper i. Plevier, met eene zwarte borfl,

(Hiaticula.) een zwartagtig voorhoofd,

met een wit bandje, de kruin

bruin , de pooten geel. Briss.

Ornitb. V. p.63. tab. 5.f. 2.

Woond in Europa en Ame-

rica.

Alexrandryn-a. Plevier, die bruin is, met het

fche voorhoofd
? de hals en rug-

(Alexandrinus.) ge ftreep en buik wit, de zy-

lingfche ftuurvedereri wit,

de pooten bruin blaauw. Has-

selq. Reiz. II. d. n. 30.

Woond in Alexandrien.

Schreeuwer 3. Plevier , met de banden derborft
9

(Fociferus.*) hals, voorhoofd, enkoonen

zwart, de Haart geel, met

eene zwarte band, de poo-

ten geel [de bek zwart.]

Catesb. CaroL I. p.71. tab.71.

Woond in Virginïen.

Egyptifche 4. Plevier, met een© zwarte borft;

band

,
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QEgyptius.) band , witte wenkbraauwen,

de ftuurvederen aan de punt

wie, met eene zwarte band,

blaauwe pooten. Hasselq.

reiz. N. 31.

Woond in Egypten.

Dottrel 5. Plevier, met eene roeftverwige

(Marineltus.) borft , de band der borft en

wenkbraauwen wit, de poo-

ten zwart. Briss. Ornitb. V.

54. tab. 4. f. 2.

Woond in Europa.

Van Hud- 6. Plevier, met eene zwarte buik,

fonsbaay een bruin ligchaam, dat wit

(Apricarius.) en geel geflipt is, de poo-

ten afchgraauw. Edw. Birds.

lil. tab. 140. thefpotted Plover*

Woond in Zweeden en Ca-

nada.

GoudPlevierj, Plevier, met een zwart en groeiv

(Pluvialis.) gevlakt ligchaam , van onder

witagtig, de pooten afch-

graauw. Briss, Ornüh. V.

pag. 43. tab. 4. fig. 1.

Woond in Europa.
Ple-
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Kleine goud-(A) Plevier, die van boven zwatt-

Plevier agtig is , met geele vlakken,

van onder wit, de fluurve-

deren zwartagtig, met wit

en geel aan den rand gevlakt.

Briss. Ornitb. V. p. 47.

Gekraagde 8- Plevier, met eene zwart gevlak»

(T&rquatus.') te borft,een wit voorhoofd,

de kruin en de halsband

zwart, de pooten en bek

blaauwagtig. Briss. Ornitb.

V. p, 70. tab. 6. f. 2.

Woond in St. Domingo.,

Grysborft (B) Plevier, die van boven zwart-

agtig is, met geelagtige vlak-

ken, de hals en borft grys,

de randen der vleugelen geel-

agtig, de ftuurvederen bruin

rnet wkagtige vlakken. Briss,

Ornitb. V. p.48. tab.&f.i.

Woond in St. Domingo»

Engelfche (C) Plevier , die vanboven grys bruin

is, de randen der vederen

geel , van onder rosagtig wit,

do
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de kop wit, geel en grys ge-

vlakt , een witte ban J boven

de oogen. Briss. Ornitb. V.

p. 58.

Woond in Engeland.

Gekraagde (D) Plevier, die van boven donker

van Jamaica bruin is, van onder wit; de

borft met zwarte vlakken
9

een witte halsband , de ftuur-

vederen witagtig, met ros

en zwart ^emengeld.BRowN.

Nat. Hifi. of Jam, p. 477.

Woond in Jamaica.

Bofch Ple- 9, Plevier, met eene zwarte bek en

vier pooten, de toomftreep en

(CaMirisJ) fluit grys, het ligchaam van

[boven grys 5] onder wit, on-

gevlakt, [de kop van voo-

ren wit.] Briss. Ornith. V.

p. 230. tab. nQ.fig. 1 • Man*

beche grife.

NB. Dit is eene Snip , geen Plevier.

SnépPlevier (E) Plevier, die bruinis, met vio-

lette vlakken, eene zwarte

toom-
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toomftreep, en een witte

vlak onder de oogen. Bütf,

Hifi. Nat. des Ois. 365.

Woond 1:1 . . . . .

Griel lo. Plevier, die grys is, de twee

\peditna- voorfte roeipennen zwart , in

mus.) 't midden wie 5 de bek fcherp^

de pooten afchgraauw. Pen-

NAN.t. Zool. Brilt . tab. D. 1.

Woond in Engeland en in het

Ooften,

Mathoen 11. Plevier, die wit is, met eene

{üimantQ* zwarte rug , eene zwarte bek,

pis.) die langer is dan de kop, en

zeer lange roode pooten,

Br 1 s s. Orniih. V. p. 33. tab,

3. f. 1. Echasfe,

Woond in Zuid Europa,

1

Mexicaan- (F) Plevier, die wit is, de vleugels

Iche zwart en wit bont, de kop

van boven zwart. Briss.

Ornith, V. p, 360 Ecbasjv

de Mexique*

Woond in MexicOo

Ijle Deel lide Stuk. V ft*
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Bengaalfche (G) Plevier , die van boven glanzig

bruin is, met zwart gevlakt,

de kop, de keel en hals zwart,

de koonen bleek caftanje

bruin. Briss. Ornitb. V. p.

82. Edw. Glean. I. p. 87.

tab. 250,

Woond in Bengale.

Gedoomde 12. Plevier, met een zwarte borfl: ,1

(Spnofus.) pooten en ftuurvederen , het

agterhoofd gekuifd, de ftuur-

vederen ter helfte wit, de

de vleugels gedoomd. Briss.

Örnith. V.p. 86. tab. 7. f. 2.

(b) Indifche Plevier met een

zwarte borft Edw. Birds.

I.4 7. Glean. II. tab. 280.

Woond in Egypte.

LLXXIX. KLUIT. De bek plat, zamengedrukt

(Recurvxrostra.) elsgewyze , naar boven

omgekromt puntig, de

punt buigzaam.

De pooten drievingerig, ge-

palmt.

Kluit
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Kluit ï. Kluit * die wit en zwart bont is*

{Awcetta.) Buff. Hift.Nat. Ofs. 353.

Woond in Europa.

£C. SCHOLEXTER. Eene zaamengedrukte bek,

(Haematopus.) aan de punt wigsgewyze.

De neusgaaten ftreepsge-

wyze.

De pooten drie vingerig en

gefpleeten.

Scholexter 1. Scholexter, [die van boven zwart

(Qrftalegus.) is , en van onder wit , de kop

en de hals zwart, een wie

vlakje ond.T de oogen.] Ca-

tesb. Carol. I. tab. 85.

Woond in America,

XCL WATERHOEN, De bek verheven, het op-

(Fulica.) perkaik met zynen rand

over het onder^e flui-

tende, het ander ka^k

beenagter de punt bui-

tig.

V fl Da

\



m STELTLOOPERS,
De neusgaaten langwer-

pig-

Het voorhoofd kaal.

De pooten viervingerigen

en wat gevleesdt.

Bruin i. Waterhoen, met een geelagtig

(Fufca.*) voorhoofd, geelagtige dy-

banden, de pooten onge-

vïiesdt, het ligchaam bruin-

agtig. Briss. Ornith. Vi. p. 6.

Woond in Europa.

Koet Waterhoen , met een rood voor-

Qdfra.) hoofd, geele dybanden, ge-

vliesde pooten 5 hetlighaam

zwartagtig. Buff. Hifi. Nat.

Ois. 393.

Woond in Europa.

Zeeduivel 3. Waterhoen, met een wit voor*

CAtzrrima.) hoofd , roode Dybanden , het

't ligchaam zwartagtig. Briss.

Ornith. VI. p, 28. tab. 2,

tig. 2.

Woond in Europa.

Water- 4. Watérhoen^ met een oranje voor-

hoofd,
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hoentje hoofd , roode dybanden , de

(Ckloppus.) pooten ongevliesd, het lig-

chaam zwartagtig. Brïss, O-
nitb. Vi. p. 3. tab. i.f 1. ft*

Woond in Europa en Ame-

nca.

Poula Sul- 5. Waterhoen, met een rood vcor-

tane hoofd , veele dybanden , on-

(Pcrpbyrio.y gevliesde pooten
?
groen lig-

chaam,dat van onder violet is.

Briss. Ornitb. V„ p, 0.2, p.

512 tab. 42. f. 1.

Woond in In ;ien.

NB. De HeerBaissoN betrekt tot de-

ze zoort het purper Waterhoent-

je van Edvvards, Birds. II. tab.

87, het geen eene ar de re zoort

is , en geheel donker blaauw , en

de Heer Ed a ards zegt zelve, dat

hy alorriblaauw is : there isa great

likenesf of colour al over the body of

this bird
, fo tbat it neads on ly tobt

faid tbat it is of afine blue. ——

~

in /ome light it feems to have a Ut-

tle glos of green on the bad: Ul,

Aldrovandus. Omüh. Lib, XX,

V 3 part.
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part. III. p. m. iap. zegt ook

coeruleuè ei toto corpore color , hy is

geheel blaauw, en in een ande-

re was de kop en halsgroenagdg,

in een derde blaauw. De Heer

Salerne in zyne Ornithologie p.

355. n. 13. zege insgeiyks il a

tout le Corps bleu . nu is het be-

kend, dat deze vogelkunde van

Salerne een vertaaling van de

Synopfes van den Heer Ray is,

welk ook van den Heer JSrisson

hier toe betrokken word. De

Heer Linnaeus had dezen vogel

in zyne voorige uitgaave beter

als violet zynde befchreeven.

Doch in de Xllde volgt hy den

Heer Brisson, weike ook door

Dr. Houttuyn ge volgt is > en dus

hebben zy geen van drie en de

regte zoort 5 by gebrek van wel

na te zien, befchreeven.
1

VanCayen* (A) Waterhoen, met een graauwe

ne kop , witte keel , zwarte hals,

groene rug, oranje borft,

Jmik en roeipennen, zwarte

buik
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buik en ftuurvederen, de poo

ten ongevliesd. Buff. Hijl.

Nat. Ois. tab. 352.

Woond in Cayenne.

Carthageen 6. Waterhoen, met een blaauwvoor-

fche hoofd , het ligchaarn ros , on-

{Carthagena.) gevliesde pooten.

Woond in Carthagena.

Bruine 7. Waterhoen met een blaauw voor-

Blaauwe hoofd, ongevliesde pooten,

(Martinka?) het ligchaam bruin blaauw.

Woond in Martinica.

XCII. CHIRURGYN. De hek wat fpilrond en

(Parra.) (lomp.

De Nsusgaaten eyrond, in

het midden van den

bek.

Hetvoorhoofd geknobbeld

mee gekwabde knob-

bels,

De vleugels gedoorndt.

VanSt. Dg- i, Chirurgyn, [met een ros ligchaam

V 4 van
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mingo van onder rooien coleur,]

(Dominica.) matige nagels en geele poë-

ten, [de kwab van het voor-

hoofd geel.] Briss. Ornüh,

V. p. nS-

Woond in St. Domingo.

Van Senegal 2. Chirurgyn, met matige nagelsen

(Senegallce,) roode poottn.

NB. Deze is de Strandlooper van Se-

negal (zie bl. 267. gesl. 87. A,

Jacana 3. Chirurgyn , met [zeer lange vin-

(JFacana.*) geren,] d; agternagels zeer

lang , de pooten graauw [het

Ijgchaam caftanje bruin, de

hals zwart, de roeivederen

groen *.] Edw. Glean. III,

tab 357,

Woond in Zuid America.

Bonte Chi- 4. Chirurgyn, met verlengde agter-»

rurgyn nagels, blaauwagtige poo-

{fmiabilis,) ten, [groene roeipennen , het

ligchaam gemengelde ^ uit ros

wie en zwart, eene zwarte

band over de oogen-] £dw.
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Birds. I. 48. 1.

Woond in Zuid America,

Savcou 5. Chirürgyn, met verlengde vin-

(Cbavaria,) geren , roffe pooten ; een ge-

kuifd agterhoofd*. Büff.

Hifi. Nat, Oif. 38,

Woond in Cayenne en aan

de rivier Cinu.

NB. Deze zeer zeldzaame vogel , wel-

ke ik in geene Cabinetten ge-

zien heb, dan by den Heer Ju-

liaans, maakt miflchien een ge-

ffagt op zich zeiven , de wonder*

]yke,zeerbreede ,ïn het midden

gekielde, aan de punt uitgerand-

de bek, de neusgaaten na by het

voorhoofd, de twee vleefchige

banden, welke het opperk aak-

been als het waare aan het hoofd

houden, liet voorhoofd zonder

kwab , dezeerkorte nagels , fchei-

den hun van dit geflagt zeker af.

XCIN. R A L L. Dc bek van agter dikker zamen-

(Rallus.) gedrukt 5 aan de rug na de punt

V 5 toe
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toe dunner en fcherp.

De neusgaaten eyrond.

De poolen viervingerïg, en ge*

fpl eren.

Het Ligchaam zaamen gedrukt.

Schriek i, RALL,met roeftverwige vleugelen,

(Cre%) [de vederen zwart metroffe

randen, dehalsenborllafch-

graauw , de bede en pooten

grys.] Briss. Ornith. V. p.

ï59„ tab. 13. f. 2. Rêé des

Caüles.

Woond in Europa,

Fluweel 2. Rall, met gryze vleugelen, die

hoentje met bruin gevlakt zyn, de zy-

fJlquatieus.*) den met wit gevlakt, de bek

van onder ros *. Briss. Or-

nith. V. pag. 151. tab. 12.

fig. 2.

Woond in Europa aan de

moeiallen. '

Pernel 3. Rall , met de twee binnenfle ftuur-

(Porzana.) vederen, met wit gezoomd,

de bek en pooten olyfcoleur.

Briss,
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Briss. Ornith. V. p. 155.

tab. 13. fig. 1. Marouetie,

Woond in Europa.

Bruine 4. Rall, die bruin is, met witte

(Fusats^ ftaartvederen, die gegolfd

zyn , de pooten geel. Biuss.

Ornüh. V, p, 173. tab. 15,

fig. 2.

Woond in de Philippynfche

Eilanden,

Groene (A) Rall , die groen is , van onder

geel , met eene ftaalcoleuri-

ge vlak aan het oog. Buff«

Hift. Nat. Ois. 368.

Woond in Cayenne.

Geftreepte 5. Rall, die zwartagtig is , van on«

(JStriatus.) der met wit gegolft, eene

roiïe keel. Briss. Ornith. V»

167. tab. 14. fig. 2.

Woond in de Philippynfche

Eilanden.

Gekraagde 6. Rall, die bruin is , van ondermet

(Torquatus.) wit gegolfd, eene witte ftreep

bo*
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boven de oogen.Bmss. Ornith.

V. pag. 170. tab. 15. f. 1.

Woond in de Philippynfche

Eilanden.

Philippyn- 7. Rall, die bruin is, van onder met

fche grysge v andeert, witte wenk-

(Pbilippefi* braauwen , de hals van onder

fis!) rosagtig. Briss. Ornith. V.

p 163. tab. 14. f. 1.

Woond in dc Philippynfche

Eilanden.

VanBengale 8. Rall, die wit is, met eenezwar-

(Bengalenfis.) te kop en hals, de rug en

vleugels groen, de grooifte

flagpennen met rood gevlakt.

Chevaller de Bengak. Briss,

Ornith. V. p. 209.

Woond in Afia.

VanCaroHna 9, Rall, die grys is, met eenzwaM
(Carolinus.) te kop, de borftloodcoleur3

de bek geel , de pooten groen-

agtig, Edw. Birds. p. 144^

Woond in Noord America.

Rall 3
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Virgïnifche 10. Rall, die bruin is, ongevlakt;

(Virginia* met bruine bek en pooten,

nus.) Catesb. CaroL I. pag. ;ro„

tab, 70.

XCIV. TROMPETTERVO . De bek kegelagtig

GEL. rolrond verhee-

(Fsophia.) ven, watfcherp
f

het opperkaakbeen

langer.

De Neusgaaten ei-

rond en wyd.

De pooten viervin-

gerig, en ge=

fpleeten.

Poephoen 1. Trompettervggel, die zwart is,

(Crepitans.) met eene blaauwe en goud

groene borft.

Woond in America.

NB. Deze behoort tot de kraanen,

zie bladz. 251. gfl. 84. C.

XCVL TRAPGANS.
(Oxis.)

De bek aan het opperkaakbeen

verwulfd.

De
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De Neusgaten eirond.

De tong gefpleeten.

De pooten drievingerig.

Trapgans i Trapgans, die van boven roeftco-

(Tarda.) leurig , en van onder wit is.

Edw. Birds. II. tab. 73, 74.

Buffon. Bijl. Nat. Ois. torn,

II. p. 86. tab. 245. het man-

netje.

Woond in Polen en in het

Ooften.

NB„ De Heer Linnaeus geeft deze

den bynaam van Tarda in navol-

ging van Aldrovandus , en Gesnè-

rus'j welke meenden dat Plinius

door Avis Tarda, den trapgans

begreep ; zie hier over de voor-

rede voor dit Huk.

Arabifche 2 Trapgans, met opftaande gekuif*

{Arabs.) de ooren, [die zwart zyn,

het ligchaam bruin , de buik

wit, de hals graauw.] Edw.

Birds. 1. tab. 12. Büff. Hift*

Nat. Ois. II. p. 127.

Woond in Arabierj.

Trap-

r
1
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KleineTrap-3. Trapgans, die [bruin is met zwart

gans gevlakt en gewolkt , [de hals

( Tetrax.) zware met twee witte banden

in het mannetje.] Buff. Hiji,

Nat. des Dis, II. p. 11 8*

tab. 10. 25. Edw. Glean. III.

pag. 89. tab. 051.

Woond in Europa.

Ethiopifche 4, Trapgans, die zwart is, met een

QCafra.) afch coleurige rug, en wit-

te ooren. Buff. Hifi* Nat,

Ois. toni. II, p. 128.

Woond in Echiopien.

NB. Deze welke de Heer Linnaeus
,

uit de verzameling der Kaapfche

Dieren van den Heer J. Burman-

nus aanhaalt, zege de Heer Buf~

fon dezelve te zyn
5
als die Adan-

son Voyage de Seneg, p. 164. on-

der den naam van vliegende

Struisvogel befchryft, doch de

befchryving van AoANSANinetde

afbeelding van die ? by den Hoog-

gel. Heer Burmannus vergely-

kende , vind ik een aanmerkelyk

onderfcheid in gedaante, verw,

en pooten, STRUIS-
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XCVL STRUISVOGEL. De bek kegelag ig.

(Struthio.) De Neusgaaten eirond.

De vleugels niet be-

kwaam toe vliegen.

De pooten twee , of drie

vingerig.

Struisvogel i. Struisvogel , met twee vingerige

(Cmmius.) pooten. (*) Buff. Hifi. Nat.

Ois. II. pag, i. tab. 457.

Woond in Syrien
, Arabien,

Lybien. Africa.

Cafoar %. Struisvogel, met drie vingerige

(Cafuwm.^ pooten, eene naakte kam 5

en lellen *. Buff. Hifi. Nat.

Ois torn, II. pag. 57. tab. 3 1
3.

Woond in Afien, Sumatra

,

Mohiccos
, Banda, en in

Africa.

Thoujou 3, Struisvogel, met drie vingerige

{Rhea.) pooten , de agterfte vinger

Homp en rond.

Woond in America.

(*) Ik zoüde hier de Solitaire van den Heer Buffon byge»

bragc hebben, maar geen kenteekenen der zoort vindeflde,

heb ik dcnzelvea liefst agtergelaten.

HOEN-
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V. HOENDERBEN DE.

Zte Bek verheven , j&ef opperkaakbeen verwulft >

en met den rand boven het onder/ie uitfieeken-

de. De Neusgaten met een verheven kraak*

beenig vlies halfgedekt . Meer dan XIL
Stuurvederen. De Pooten gefpleeten;

doch met het laatfle lidzamen gegroeid.

XCVII. WALGVOGEL. De bek in het midden

(Didüs.) met twee dwarsfche

rimpels vernaauwd,

beide kaakbeenderen

aan de punt krom.

Het aangezicht tot bo-

ven de oogen naakt.

Dodaers Walgvogel, [met een verheeven

(Ineptus.) borft , het ligchaam zwartag-

tig, de flagpennen, ftuurve-

deren enpooten geel.] Edw.

Glean. II. p, 179, tab. 294,

Woond op Banda,

Ijk, Deels. lldeStuk, X Paauw,
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XCVIII. PAAUW. De Kop met omgekrulde ve-

deren bedekt.

De Stuurlederen zeer lang, met

glanzige oogen.

Paauw i. Paauw, met een platte kuif op de

(Crifiatus.*) kop, en enkele fpooren*.

Buff. Hifi. Nat. Ois. torn.

II. p. 3*20. tab. 333 , 334.

Woond in Indien Ceilon , en

thans in Europa.

Spiegeldra- 2. Paaüw, die de kop wat gekuifd en

ger twee fpooren heeft
,
[het lig-

(Bicalcara- chaamros, van boven bruin,

tus.) de rug en vleugels met azuur-

blaauwe, en de ftaart met

fchoone groene ronde vlak-

ken, met geele randen.]

Eperronier. Buff. Hifi. Nat.

Ois. Tom. II. p. 388. tab.

492 , 493. Edw. Birds. II.

tab. 67. 69.

Woond in China.

NB. Deze Vogel is noch Paauw noch

Faifant, maar een middelgeflagt

tuffchcn beiden.

i
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Japanfche 3. Paauw , met eene puntige kuif5

(Muticus.) geen fpooren [de borft en

rug met goud blaauw en

goudgroen gefchubd
5 de flag-

pennen groen met zwarte

punten , de ftaart met zeer

groote oogen. ] Spiciere*

Buffon. Hifi. Nat. Ois, torn,

ILpag. 386.

Woond in Japan.

NB. Deze is ook noch Paauw noch

Faüan^en behoort tot de voorige»

Chinquis (A) Paauw, diegrysis, met zwart©

ftreepen en witte flippen,

de rug met groote fchitte-

rende ronde blaauwe vlak-

ken. Buff. Hifi. Nat. Qis>

tom. II. p. 385. CMnquih

Woond in China.

XCIX. KALKHOEN.
(Meleagris.)

De kop met fpongieufe

knobbeltjes of kwabben,

De keel met een afhangen*

de vliesagtige kwab.

X 2 Kale-s
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Kalkhoen i. Kalkhoen, met de kop gekwabd

fGallopavo.) aan het voorhoofd en de keel,

de borft van het mannetje

gebandeerdt. Buff. Hifi, Nat.

Ois. torn. II. p. 190. tab. 97.

Woond in Noord America.

Gekuifde 2» Kalkhoen , met opftaande vederen

{Criftata.) op de kop, de (laapen vio-

let; [het ligchaam rood, de

dekvederen groen, de eerfte

ftuurvederen zwart, de klei-

nere rozenrood , de hals ge-

% vlakt, de ftaartlang.] Edw.

Birds. I. tab. 13. Guan.

Woond in Zuid America,

NB. Deze is geen Kalkhoen, maar

een middelflag tuiïchen de hoen-

deren en Paauwwiezen*

Gehoornde 3. Kalkhoen, met twee hoornen op

(Satyra^) de kop, het ligchaam rood,

met witte oogjes. Edw.
Birds III. tab. 11 6.

Woond in Bengalen,

C. PAAUWIES. De bek aan den wortel in beide

kïak-
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(Crax.) kaakbeenderen met wafch be-

dekt.

De Vederen op de kop omge-

kruld.

VanGuajanai, Paauwies, met "geel wafch, een

{dleüor.) zwart ligchaam, en witte

buik K Buff. Hifi. Nat.

Qis. torn. II. p. 392. tab, 86.

Woond in America.

% Paauwies, die rood is, met een

blaauwagtige kop. Buffon.

Hifi. Nat. Ois. torn. Itpag.

392. tab. 125.)

Woond in Peru.

3. Paauwies, met rood wafch, zwart

ligchaam, en bruine buik.

Woond in Brazil, Guajane.

VanCuracao/j.. Paauwies, met geel wafch , de bult

(Globicera.) op de neus rood, het ligchaam

blaauwagtig zwart. E d w.

Glean. 11. tab. 295.

Woond in Brazil , Curacao,

Steen Paau- 5. Paauwies, met blaauw wafch , de

X 3 bult

Roode

(Rubra,)

Mitu

(Mitu.)
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wies bult der neus blaauw [niet]

(Pauxi.) gekuifd , het ligchaam zwart-

agtig, de buik en de {taart-

punten wit * Edw. Glean,

II. tab. 1295. f. 1. Buff,

Hifi. Nat. Ois. II.pag.40Q.

tab. 78.

Woond in in Mexico.

CL FAISANT, De honen met een glad naakt

(Phasiakus.) vel , [de bek een kromme kegel.

De pooten in de meefle naakt.

De ftaart lang met puntig uit-

lopende ftuurvederen.]

(d) Hoenders de kop met -een

kuif, de keel met twee

lellen.

1. Fazant ?
met een zamengedrukte

kwab op de kruin en twee

aan de keel , naakte ooren
f

de ftaart zamen gedrukt, en

regt opftaande. Buff. Hifi,

Nat. Ois. II, p. 136. tab. j.

Haan

{Gallus,)

Ge
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Q>) Gekuifde.BuFF.^. Nat.

des Ois. II. p. 178. tab. 49,

(^Wildevan Men f&zW.pag.

(i)Acoho. ibid.

(J) Krielboentje van Java ibid.

(f) Hoentje met een kraag

van pluimen om de pooten.

Uit de Landengte van Da'

rien ibid, p. 1S0.

(g) Krielhoentje van Cambo-

gia, ih'i»

(h) Ruigpoot van Bantam iV.

(i) Faifanthoentje mt Indien,

ibid. p. 181* 1

(&)Engelfche Haan> ibid.

(I) Turkfcae.

(?/z)Hamburgfche, ibid. pag.

182. Albin Ois. III. 1. 13.

(«)Met omgekeerde vede-

ren , ibid.

(0) Donshoen van Japan , ibid.

tab. 98.

Zwarte, met eene kam

van Java, St. Jago ib. p. 83.

(#) Zonder (luit uit Perfien,^.

(r)Met vyf vingeren > ibid.

X 4 p. 184»
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p. 184.

(s) Van Sanfevare ibid, p. 1 85,

(t) Van Caux , ibid.

(u) Faifanten , zonder lellen,

Karacas 2. Faisant, die bruin is, van onder

(JMotmot.) ros, mei eene wigswyze

ftaart, de zylings ft'uurvedg*

ren ros *. Buff. Hifi. Nat,

Ois. 11. pag. 38;, tab. 146,

Woond in America.

Faifant 3. Faisant , die ros is , roet een blaau-

(Cokbicus.) we kop , de (taart wigsgewy-

ze, de koonen getepeldt.

BüfF. Hifi Nat. Ois, II. p,

353. tab. lai.

Woond in Afia, Africa.

Luen 4, Faisant, die geel is, met zwart

{Argm.) jgeftipt, het aangezicht rood,

de nek [en agter overleg.

gende kuif] blaauw. Buff.

Hifi. Nat. Ois. II. pag. 381,

Philofoph. tranfaiï. tom. LV,

88. tab. 3-

Gehoornde (A) Fazant, die rood is, met witte

vlak-
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vlakken. Edw. Birds. III. 1 16.

Woond in Bengale.

NB. Deze is eenFaifant, en geen kalk»

hoen
,
gelyk de Heeren Linnaeus

en Edwakds meenden.

Goudlaken- 5. Faxsant , met eene geele kuif,

fche rood * borfl: , blaauwe fluur-

(Piftus.) vederen, en wigsgewyze

ftaart *. Edw. Birds. II. tab,

68. 69. f. 2. BuFF' Bijl.

Nat. Ois. II. p. 376, tab,

si 7. Tricolor buppé.

Woond in China.

Zijverlaken -6. Faisant, die wit is, met zwarte

Hoazin (B) Faisant, met een ros geele kuif,

ftreepjes, de kuif en buik

donker violet *. Edw. birds.

IL tab. 66. Buff. Hift. Nat.

Ois. torn. II. p. 379. tab*

123, 124.

Woond in China.

[die uk dunne van elkander

ftaande vederen beflaat,]

borfl; en buik , het ligchaam

X 5 don-
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donker olyfcoleur met wit

gebandeerdt, de ftaart zwart

,

aan het eind geel. BüF?.ZS/f.

Nat. Ois. p. 402. tab. 33^,

Woond in America.

Marai! (C) Faïsant, zonder kuif, het lig-

chaam groen, de keel rood,

de fluit ros. BciT.Hift. Nat.

Ois. II. p. 405. tab. 338.

Woond in Cayenne.

Caracara (D) Faïsant 3 met een fchoone blaau.

we hals en borft, de rug

grys bruin, de vleugels en

flaart zwart. Buffon,
Hifi. Nat. torn, II. pag.

407.

Woond in de Antilles.

Chacamel (E) Faïsant, die van boven bruin is,

van onder wit, de bek en

pooten blaauw. Buff. Hifi.

Nat. Ois. II. p. 409.

Woond in Mexico.

CII.POÜLEPEINTADE. De gehoornd met

een
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(Numida.) een zamengedrukte

gecoleurde hoornige

kwab.

De lellen vleefchig en

gckwabd.

De bek met wafch , in

het welke de Neus*

gaten loopen.

Gehoornde i* Poulepkintade , [met een zwart

(Meleagris.) blaauw ligchaam mee witte

vlakken en een celtatigo

kruin*.] Buff. Hifi. Nat.

Ois. tom.II. p. 2 16. tab. 108.

(a) Met een ligt paarel coleur

ligchaam met blaauwe

vlakken *.

(c) Witte •

(d) Bonte *

Woond in Africa,

pekuifde (A) Poulepeintade , zonder lellen,

wiens kop gekuifd is met

eene zwarte kuif. Pall. Dierk.

# Mengekv. VI. p. 9. f. 1*

Woond in Ooft-Indien.

Gemytfrde (B) Poulepeïnxade , met een kegel-

agti-
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agtige myter op de kop , de

keel meteeneplooy,depoo-

ten zwart. Pall. Dierk. Men*

gelw. bl. ii.

Woond in Africa,

CIÏÏ. BERKHOEN.
(Tetrao.)

Eene naakte getepelde vlak

aan de oogen.

(a) mej ruige pooien*

Ourhaan i. Berkhoen, met ruige pooten 5 een

(Urogallus.) gerande flaart , en witte o-

xelen. Buff. Hifi. Nat, Öis.

It pag. 239. tab. 73, 74.

coq de bruyere.

(b) Bergfaifant. Edw. Birds*

III. 117.

Woond in Europa, en Ame*

rica.

Vorkftaart 2. Berkhoen, met ruige pooten, een

(Tetrix.) gevorkte flaart, de tweede

rei flagpennen aan den wor-

tel wit. Buff. Hifi. Nat.

des Ois. torn. II. pag* 255.

tab. 173 , 174-

Woond in Europa
Berk-
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van Canada 3. Berkhoen, met ruige pooten, de

(Canadenfis.') ftuurvederen zwart, aan de

punt ros, met twee witte

vlakken aan de oogen. Buff.

Hift. Nat. Ois. torn. II p.

513. tab. 131 , 132. Edw.

Birds. III. 118. 71.

Woond in Canada*

Sneeuw- 4. Berkhoen, met gepluimde poo*

hoen ten, witte flagvederen, de

(Lagopus.) ftuurvederen zwart , aan

de punt wit , de middel-

He wit. Buff. Hift. Nat.

Ois. II. pag. 301. tab. 129.

494.

Woond in Europa.

Gekuifde 5. Berkhoen, met ruige pooten, en

Veldhoen kleine wiekjes aan den hals.

(Cupido.*) CaT. CaroL I. tab. 1. Buff.

Hift. Nat. II. p. 3 14. tab. 104.

Woond in Virginien.

Schilddrager 6. Berkhoen , met ruige pooten, de

(Umbellus.) halsvederen uitftaande.EDw.

Glean. I. tab, 248.

Woond in Penfilvanien.

Berk*
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Canace 7. Berkhoen, met ruige pooten, een

QCanacz.) geheele ftaart , een witte vlak

agter de neusgaten enooren.

Briss. Ornitb. p. 203. tab,

20. f. I , Co

Woond in Canada.

Getabberde 8. Berkhoen, met ruige pooten, de

(Togatus.) oxelvederen lang, zwart en

blaauw. Briss. Ornith, I- p.

207. tab. 2f. f. 1.

Woond in Canada,

Hazelhoen 9. Berkhoen, met ruige pooten,

(JBonajia) afchgraauwe fluurvederen ,

met zwarte flippen , en een

zwarte band , behalven op de

twee middelde [hetligchaam

ros en zwart gegolfdt.] Het

mannetje met eene zwarte

keel en een kuif. Buff. Hift*

Nat. Ois II. p. 274. tab.

274 , 475. Gelinotte.

Woond in Europa.

Q) Met naakte podten.

Fraücolin 10. Berkhoen, met naakte gefpood-

dé
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(FrancolU de paoten , de buik en keel

ntéC) zware, de ftaarc wigsgewyze,

Bcjff. Hifi. Nat. Qi$. torn.

II. p. 445. tab. 147, 148.

Woond in Europa.

Pyreneifche n. Berkhoen > met wat ruige, onge-

{Akhata.) fpoorde pooten , de mid-

delfte ftuurvederen tweemaal

langer elsgewyze.BuFF. Hifi.

Nat.Ois. tom.II.pag. 183. tab.

105, 106. Ganga. Edward.

Glean. I. tab. 249.

Woond te Montpelliers
,
op

't Pyreneefche gebergte,

en in Syrien , Arabien.

van Senegal (A) Berkhoen , dat bleek ros is, met

eene geele keel , blaauw aan

de oogen. Buff. Ois. tom.

II. 130.

Woond in Senegal.

Roffe 13. Berkhoen, met naakte gefpoor-

(jRw/W.) de pooten , die gelyk de bek

rood zyn, de keel wit met

een zwarte band , met wit ge-

(tipt,
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flipt. Buff. Hifi. Nat. Ois,

torn. II. pag. 431. tab. 231.

Bartavelle.

Woond in Zuid Europa.

(b) Roode Patrys. Buff. Hifi.

Nat.Ois.ll.p. 439. tab. 150.

Woond in Europa*

Patrys 13. Berkhoen, met naakte gefpoor*

(Perdix.) de pooten , een naakte roode

vlak onder de oogen, de flaart

roeftcüleurig,de bord bruin*.

Buff. Hifi. Nat. Nat. Ois.

p. 415. tab. 27. [het wyfje.]

Woond in Europa.

Terg Patrys (B; Berkhoen, dat ros is, met een

bleeke kop en hals , defluur-

vederen bruin» Buff. Hifi.

Nat. Ois. II p. 430. tab. 136.

Woond in Europa.

van Senegal 14. Berkhoen, met een bruin lig

{Bicalcara- chaam, dat met zwart ge-

taf.) vlakt is, een witteen eene

bruine ftreep aan de oogen;

de pooten dubbel gefpoordt.
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ï Buff. Hifi. Nat. Ois. II. p.

450. tab. 137. Bifergot.

Woond in Senegal

Africaan- (C) Ber£hoen, dat zwart bruin is, met

fche eene roode keel , en pooien

,

die dubbel gefpoord zyn.

BviT.Hift. Nat. Ois. II. p.450.

tab. 180.

Woond in Africa.

Mexicaan- 15. Berkhoen, met ongefpoorde

fche naakte pooten, die benevens

(Mexicamis.*) de bek rood zyn, en een

ftreep boven de wenkbraau-

Wen.

Woond in Mexico , Louifanien.

Gepaerelde (D) Berkhoen, dat donker bruinis,

de borft en zyden met ron-

de vlakken, en vier banden

ondex de oogen. Buff. Bijl.

Nat. Ois. II. p, 452. n. 3.

Woond in China.

Virginifche 16. Berkhoen, met naakte pooten,

(Virginia- een zwarte band onder en

nus.) boven de oogen , een rosfe

Ijk. Deel Uk Stut Y ftsep
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ftreep op de kruin. Catesb.

Carol. III. p. 12. tab. 12.

Woond in America.

Van Nieuw 17. Berkhoen, met naakte pooten,

Engeland witte wenkbraauwen , de hals

{Marilandi-, wit en zwart geflipt. Albin.

cus.*) Ois. I. p. 26. tab. 28.

Woond in Maryland.

Gekuifde 18. Berkhoen, met naakte onge-

(Criftatus.) fpoorde pooten , eene afhan-

gende rofTe kuif, en roflb

keel. Büff. Hift. Nat. Ois.

II. p. 483. tab. 126. 1. Z(h

né-Colin*

Woond in Mexico
,
Guajania.

Colin (E) Berkhoen, dat ros is, de kop

wit en zwart gemengeld , de

bek en pooten zwart. Buff.

Hift. Nat. Ois. II. p. 484.

Woond in America.

Coyoleos (F) Berkhoen, dat van boven wit en

ros is, van onder ros, met

twee witteen zwarte banden

langs
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langs den hals. Buff. Hifi.

Nat. Öis. II. p. 485,

Woond in Mexico.

Colenicui (G) Berkhoen, dat ros is, van onder

wit met zwart gegolfd, een

witte zwarte vlak aan deoo-

gen. Buff. Hifi. Nut. Ois»

II. p. 486. tab. 149.

Woond in Louifanien-

Chineefche 1 ). BfFvKhoen, met naakte onge-

(Cbinenfis.) fpoorde pooten, een grys

gevlakt ligehaam , met een

zwarte keel met een witte

boog. Edwards Glean. L

pag. 77, tab. 247. Buff.

Hifi. Nat. II. pag. 477- tab,

126.

Woond in China, de Philip»

pynfche Eilanden.

Wachtel i©. BiautHOEN, met naakte pooten
5

(Cotumix.) een grys gevlakt ligehaam 5

witte wenkbraauwen , de

ftuurvederen met een roeit-

coleurige rand en maantjes,

Y 2 Buf*\
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Büfip. Hifi. Nat. Oh. II. f.

454. tab. 170.

(b) Poolfche.

(c) Van de Maloiunfche Ei-

lai.den. Buff. Hifi. Nat.

Ois. tab. 222.

Van Madagafcar. Buff.

Hifi. Nat. torn. II. p. 478*

tab. ifi.

(e) Van Java.

V L M ü S S C H E R
De bek kegelachtige fcherp gepunt. De

Nensgaaten eirond , naakt, wyd.

CIV. DUIV. Eene regte lek aan de punt wat

(Columba.) krom.

De Neusgaten langwerpig, met

een zagt gezwollen vlies half

gedekt.

De Tong geheel.

{a) Met eene gelyke ftaart.

Duiv>
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HoutDuiv 1. Duiv, die blaauwagtig is, meteen

(Oenas.) glanzig groenen hals, het ag-

terfte van de rug wit, de

band der vleugelen en punt

derftaartzwartagtig *. Buff,

Hifi. Nat. Ols. tab. 466.

Woond in Europa

Spaanfche 2. Duiv, met een wit femelagtig

(HifpankM.) wafch. [de bek regt *.] Buff.

Hifi. Nat, Ois. torn. IV. p»

329. edit. 12.

Woond in Europa.

Ruigpoot (3) Duiv 5 mee gevederde pooten *.

(Dafypus.) Woond in Europa.

Kropper 4. Duiv, met een opgezette borft.

(Gytturofa.) (a) Bleek roode wyn coleuri»

ge [Soup en vin] Buff,

(*) Witte.

(c) Witte met gevederde poo-

ten , en lange vleugels *.

COGryze en gryze gevlak-

te *.

(?) Staalgraauwe
*

c

^/)Blaauw en witte.

Y 3 Vuur-
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(g) Vuurcoleurige.

(/;) Nooteboomverwige,

(£)Caflanje bruine metwitta

vleugels,

(&) Fluweel zwarte.

Kapper 5. Duiv 5 rnet de vederen van hetag*

(Cucullata.) terhoofd regt opgekruld *.

Woond in Europa.

Ruige 6. Duiv, met kleine opllaande veert*

(Hispfda.) jès, hier en daarop de rug

en vleugelen.

Woond ia Indien.

Meeuw f. Duiv, niet de borftvederen ge?

(Turbita.) kruid *. Buff. Hifi. Nat. Ois.

torn. IV p. 321. tab. XIV.

dit, ï2°.

Woond in Europa.

Paaifwe* 8. Dmv 9
met eene opftaande breede

ftaart veelvederige ftaart. Buff,

(It'.ticauda.) ibid. tab. XIII.

Woond in Europa.

Tuimelaar 9. Duiv , die onder het vliegen zij;

(Gyratrix.') omwenteld *.

Woond iii Europa.
Duiv,
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j
Nonnetje 10. Dmv, met het hoofd, de roei en

(Galeata.) ftuurpënnen van een ander

coleur dan het ligchaam.

Woond in Europa.

Turkfche n. Duiv, met een rood tepelagtig

(Tunica.) wafch. Buff. Hifi. Nat. des

Ois. tab. n o.

Woond in Europa..

Poflduiv is. Duiv, met rood geknobbeld wit-

(JFabellaria.) agtig wafch, en naakte oog-

leden.

Woond in Europa.

Bergduiv 13. Duiv; met naakte roode oog-

(Montana.) kringen, een ros lighaam,

dat van onder geel is. Edw.
Birds. Hl. 1 19.

Woond in Jamaica.

Witkop 14. Duiv, met witte oogkringen en

(Leucocepha- kruin, het ligchaam blaauw-

la.) agtig. CATESB.Gzro/. I. tab. 25.

Woond in Noord America.

Witvleugel 15. Duiv, met naakte blaauwe oog-

(Leucoptera.) kringen, afchgraaüweftuur-

Y 4 vede»
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vederen, die aan de punt wit

Zyn, de middelfte bruin, [het

ligchaam bruin,de rug en buik

blaauw.]ED\v. Birds. II. 76.

Woondin Indien.

«iuineefche 16- Duiv , met naakte roode oogkrin-

(Guinea.') gen, de vleugels mee witte

driehoekige vlakkende ftuur-

vederen aan de punt zwart,

[het ligchaam rood, de hals

blaauw.] Edw. Birds. II, 75.

Woond in Africa.

NB, Heze is eene Tortelduiv,

Kroonvogel 17. J3vxy 9
met zwarte oogkringen,

(Ccrenata.) eene opftaande kuif, blaauw-

agcig lichaam, en roode

fchouders *. Edw, Glcan.U,

tab 338. Buff. Ois. 118,

Woond in Banda,

Geftreepte 18. Piriv, met witte oogkringen en

(Striata.y toomftreep, het lichaam afch-

graauw en zwart geftreept,

van onder ros. Edw. Birds.

I. p. 16. tab. 16.

Woond in Ooft-Ipdien.

Dviv
9
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Ringduiv 19^ Dyiv, met de ftuurvederen van

(Palumbus,) agter zwart, de eerlte roei-

pennen aan den buiten rand

wit, de hals aan wederzy>

den wit [het ligchaam blaauw^

deborli bleek rood.] Buff,

Hifi. Nat. Oisi 316.

Woond in Europa enAfia,

Blaauwkop go, Duiv , met een blaauwe kop , en

{CyanosQpha- eene witte band onder de 00-

la,) gen. [Met ligchaam rood , de

buik geel, de hals van voo*

ren blaauw , met een witte

rand.] Buff. Ois. tab. 174,

Woond in Jamaica.

NB. Dit is een Tortelduiv,

v7anMadaga-2i. Duiv, met gepluimde pooten*

fcar een violette ftaart, het lig-

(Madagafca* chaam zwartagtig blaauw.

rienCis.) Buff. Hifi. Nat. Ois. tab, 1 1,

Woond in Madagafcar,

Phillippyn* (A) Duiv , die groen is, met een pur*

fche pere borft, en geele buik.

Buffon. fJift: Nat. Ois. tab.

,38.

Y 5 Woond

1
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Woond in de Philippynfche

Eilanden.

Kopercoieu-aa. Duiv, met gepalmde pooten, de

rige bek en pooten groen, het

{Aenea.) het ligchaam kopercolturig.

Briss. Ornitb. L p. 148. tak

13. f. 2.

GeeKtuit (B) Duiv, met gepluimde pooten, die

groen is , met violette fchou-

ders, defhmrvederengraaüw

van onder rood, met eene

geelë rand , de fluit geel, de

roeipennen zwart met geele

randen. Buff, Hifi. Nat. Ois,

tab. 1 11.

Woond in Madagafcar,

Groene 33. Duxv, die groen kopercoleurig is,

(Virïdis.) het ligchaam van onder vio-

let. Briss. Ornitb. I. pag,

152. tab. 15. fig. 2.

Woond in Amboine.

m , bi

Schoone (C) Duiv, die groen is, met zwarte

vleugels , de dekvederen en

ran-
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randen der roeipennen geel,

Büff. Gis. 163.

Woond in Amboina,

Van Marti- 24, Duïv, die violetagtig is, meteen

nlque rósagtige buik , de roeipen*

(Möïiinica,) hen van binnen ros. Bmss,

Omitb. I.pag, 129. tab. 12,

fig. i.

Woond in Martinica.

Van Jamaicaa.5. Duïv, niet blaauwe fluurpennen,

(Jamaken - aan het eind met eene witte

fis.) ftreep, [de buik wit.]

Woond in Jamaica,

Van Senegal 26. Dmv , die de drie bultende ftuur*

(^Senegallen^ vederen aan de onderfte

fis.) helft wit heeft, de hals van

onder met zwart gevlakt.

Briss. Omitb. I. p. 125, tab*

8. fig. 3.

Woond in Senegal,

vanNicom- 27. Duïv, met een lange witte ftaart

,

bar het ligchaam zwart, blaauwe

Qffiicobarica*) ftuurvederen
,
groene rug , de

hals vederen verlengd, [groen

goud
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goud paarfch *.] Buffon.

Hifi. Nat. des Ois. 491.

Woond in Nicombar.

Goudgroene(D) Dmv, die bkauw is, met eene

goudgroene rug
,
vleugels en

ftaart. Buff. Hifi. Nat. Ois.

tab. 164.

Woond in de Molucces.

Chineefcbe 28. Duiv, die bruin is , met zwart ge-

(Sïnica.) bandeerd , de buik wat bloed-

coleurig,de vleugelen geel,de

roeipennen , en de bek zwart

Woond in China.

29. Duiv, meteen purper ligchaam
,

groene fchouders , eene

blaauwagtige kruin, Edw.

Birds. I. tab. 14.

Woond in Ooft-Indien.

(p) Tortel Duiven,

van Canada 30. Duiv, met de voorfte roeipennen

[Canqdenfis.) aan den punt geelagtig , de

ftuurvederen byna asgraauw:

de buitenfte wit. Briss. Or*

nith. I, p. 118.

Woond in Canada.

Duiv,

Indifche

(Indica,)
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van Batavia (E) Dtfiv, die groen is, öen blaau*

we kop, geele keel en fluic,

de buitenfte ftuurvederen

rood. Buff. Hifi. Nut. Ois*

tab. 214.

Woond in Batavia.

Africaan- 31. Duiv, die de bukenfte fluurve-

fche deren aan den grond wit

(Afra*) ' heeft, eene witte vlak aan de

punt, de vlakken der dek-

vederen azuurblaauw. Briss,

Ornitb. I. pag. 121. tab. 10*

% 1.

Woond in Senegal.

Tortel Duiv3 2. Duxv, met de fluurvederen aan

(Turtur.) de punt wit, met een gryze

rug , de zylingfche vlak aan

den hals zwart, met witte

ftreepjes , de borfl: incar-

naat * Buff. Hifi. Nat. Git,

394.

Woond in Indien.

Lach-Duiv 33: Duiv, vanboven geelagtig, met

(Riforia.) een zwart maantje aan den

hals *, [de roei en ftuurve-

ve-
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deren blaauw *• BuFF, Hifi:

Nat. Ois. 244.

Woond in Indien*

Roodbuik (E) Duiv, die van boven muisvaal is,

van onder tegelrood, een

maansgewyze vlak aan den

h3ls.BvFv.Hift.Nat.Ois. 161.

Woond in Senegal.

(b) Met drie azuure vlakjes

op de vleugels, zwarte

roei en iluurpennen , ibid.

160.

Woond in Senegal*

Groenrug (F) Duiv 9
die het hoofd, hals en bord

kopercoleurig heeft , de rug

en vleugelen groen , de roei

en iluurpennen bruin. Buff.

Hifi. Nat. Ois. 177.

Woond in Java.

Roodhals (G) Duiv, die groen is, met een

blaauw voorhoofd , roode

keel en hals, van vooren de

dekvederen wit gerandt.

Buff. Hift. nat. Ois. 142.

Woond in Amboine.
Duiv,
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Mufch-Duiv34. Duiv, met donker-coleurige fluur-

(Pafierim*') vederen en roeipennen ,pur-

peragtig ügchaam , geele bek

en pooten. Catesb. Carol.h

tab. 26.

Woond in America, tus»

fchen de Keerkringen»

Kleine 35. Duiv , die bruin is, met vyf ftaal

(Minuta.) blaauwe vlakjes , de ftuur-

vederen aan het eind wit*«

Buff. Hifi. Nat. O is. 243,

Woond in St. Domingo en

Martinique.

(c) Langftaartige.

Trek duiv 36. Duiv, met eene wigsgewyze flaart,

{Migrato- bloedroode naakte oogkrin-

rius.y gen , een roffe borft. Cat.

CdroL I. 23.

Woond in Noord America.

van Canada (H) Duiv, die bruin is, de kop, de

agterrug, de twee rei ftuur-

vederen azuurblaauw, de hals

tegelrood, de buik wit,

Buff. Hifi Nat.Oif.1y6,

Woond in Canada.

Duiv,
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vanCarolina 37. Duiv, met een lange wigsgewy-

(Carolinen- ze Haart, blaauwe oogkrin-

fis.) gen, van onder rosagtig,

Catesb. Carol. I. tab. 24.

Woond in America.

Bruine (I) Duiv, die bruin is, van onder

geel, defluur en roeipennen

ilaalblaauw. Büff. Hifi. 'Nat.

Ois. tab. 175.

Woond in Carolina.

vanAmboi'38. Duiv, met een lange wigsgewy-

na ze ftaart , een ros ligchaam,

(Amboinen- de hals zware gegolfd. Briss.

fis.) Ornitbé ï. p. 127. tab. 9. f. jL,

Woond in Amboine.

Langftaart (K) Duiv, die boven ros is, vanon-

der bruin geel , de ftuurve-

ren aan de punt en rand wit.

Buff. Hifi. Nat. Ois. 329.

Woond in Senegal.

Eaapfche 39. Duiv, met een wigsgewyze ftaart,

(Capenjis.) de eerfte roeipennen aan de

binnen zyde ros.Biuss.Orm^.

I. p. 120, tab. f. 2.

Woond
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Woon cl aan de Kaap de goe-

de Hoop.

Gerande 40. Duiv, met een lange wigsgewyze

(Marginaia.) ftaart, een roode bord, de

flagpennen aan de punt zwart

met wit gerande, [het lig-

chaam grys met zwarte vlak-

ken, de hals en het voor-

hoofd zwart
; ] Edw. Birds.

i. 15. tab. 15.

b Buff. Hift. Nat. Ois. 487.

Woond in America.

(L) Duiv, die bruin is, de hals vau

agter blaauw, als ook de be-

neden rug en de randen der

eerfte fiuurvederen , de buik

wit , de bek en pooten rood,

Buff. Hifi. Nat. Ois. 176*

Woond in Canada.

Zwarthals (M) Duiv , die graauw is , de hals

van vooren zwart, als ook

de flagpennen, de vleugels

blaauwagtig, de agterfte flag-

pennen vermillioen rood, de

middelfte ftuurpenjaen zeer

Ifie Deel Ilde Stuk. Z lang

Witbuik

1
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lang. Buffon Hift. Nat. Ois.

140.

Woond aan de Caap.

CV. LEEUWRïK. De hek elsgewyze rolrond regt

(Alauda.) uitgeftregt , de kaakbeenderen

gelyk, van a^ternederwaards

gaapende.

De tong gefpleeten.

De nagel der agterfte vinger

zeer lang.

Akkerleeuw- 1 Leeuwrik, met de twee buitenfte

rik fluurvederen aan de buiten

(Arvenjïs.') zyde wit, de middelde aan

binnenzyde roeft coleurig*.

Woond in Europa.

Veldleeuw- 2 Leeuwrik, die de twee buitenfte

rik fluurvederen van buiten wit

(Praten/is.) heeft, de ftreep der wenk-

braauwen wit *.

Woond in Europa.

Boomleeuw- 3 Leeuwrik, met een ronde witte band

rik om de kop. Briss. Ornith.

m
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CArborta.) lil. p. 340. tab. 20. f. 1.

Woond in Europa*

Zoodjes 4 Leebwiuk, met bruine ftuurvede-

Leeuwrik ren ; aan de onderfte helft

(Canpeftris.) wit, behalven de twee mid-

delde, de bord en keel geel-

agtig.

Woond in Europa,

Pieker 5 Leeuwrik, met bruine Ituurvede-

(Tnmalisi) ren, de buitenfte half wit,

de tweede aan de punt wigs-

wyze wit, en een dubbele

witte ftreep op de vleugels»

Woond in liet Noorden van

Europa.

Gekuifde 6 Leeuwrik, met zwarte Ituurvede*

(Crijiata^ ren, de twee bultende aan

den rand wie, de kop ge*

kuifd *.

Woond in Europa.

Rosvleugel Leeuwrik, die graanw is, met

een bleeke kuif, met een

bruine ftreep, het bovenfte

der vleugelen bleek rood,

Zs d®

\
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de keel wit, met oene zwar-

te ftreep , de bovenfte flag-

pennen wit. Büff. Hifi.

Nat. Ois. 503. R. Cochevis.

Woond in Europa.

(B) Leeuwrik, die graauw is, met

een bruine kuif, met zwart

gedipt, de buik wit. Büff.

ibid. f. 2.

Woond in Europa.

Spinolet 7 Leeuwrik , met bruine ftuurvede-

(Spinoletta,) ren: de twee buitenfte fchuins,

ter helfte wit.

,
Woond in Italien.

Kaapfche 8 Leeuwrik, met de drie zylingfche

(Capenfis.j ftuurvederen aan de punt

wit , de keel geel , met zwart

gerand, de wenkbraauwen,

[en fluit] geel. Buff. Hift.

Nat. Ois. 504. 2.

Woond aan de Caap.

van Senegal (C) Leeuwrik, die bruin is, meteen

witte buik, en afhangende

kuif, de buitenfte ftuurve-

deren
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deren wit , de middelfte

zwart, de overige bruin.

Buff. Hift. Nat.Ois. 504. i,

Woond in Senegal.

Galander 9 Leeuwrik, met de buitenfte ftuu'r-

(Calandra*') vederen geheel wit , de twee-

de en derde aan de punt wit,

een bruine band opdeborft.

Briss. Ornith. III. pag. 352.

tab. 20. f. 2.

Woond aan de Alpifche ber-

gen.

Gekraagde (D) Leeuwrik, met alle de ftuurvede-

ren bruin , de wenkbraauwen

wit, een zwarte bandom den

hals, Edw. Glean. II. tab. 268.

Woond in

Bruinborft (E) Leeuwrik, die bruin is, van on-

der bleeker, de borfl met

een bruine vlak.J Buff. Hift.

Nat. Ois. 363. Calandre.

Woond in Europa.

Americaan- 10 Leeuwrik, met de ftuurvederen

fche ter helfte wit, de keel geel,

{Alpeftris^ een zwarte band onder de

Z 3 oogen
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oogen en om de borft. Cat.

tarot I. p. 32. tab. 32.

Woond in Noord America,

Groote 1 1 Leeuvvrik , die van onder geel is,

(Magna.) met een zwarte kromme borft

band; de drie zylingfche

ftuurvederen wit. Cat. Ca*

rol I. p. 33. tab. 33.

Woond in Africa, America,

Lyfter (F) Leeüwrik, die bruin is
3 van on-

Leeuwrik der wit, de borft en keel

geel met half maansgewyze

vlakken 5 de ftuurvederen

met de punt der fchacht uit-

fteekende. Buff. Hift. Nat,

Oi$. 490. Calandrotte.

Woond ' • . • /,

CVI. SPREEUW, De bek elsgewyze, hoekig,

(Sturots.) wat ftomp, het opperkaak-

been zeer geheel, de randen

wat gaapende.

De Neusgmten van boven meü

een randje.

De tong puntig uitgerand,
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Gemeene 1 Spreeuw, met eenen geelagtigen

{Vulgaris.') bek, het ligchaam zware met

witte puntjes *;

Woond in Zuid Europa.

Caapfche % Spreeuw, die zwartagtig is, met

(Capenfis ) de zyden van de kop , en

onder wit, [alsook de bene-

den rug, en den band der

vleugelen, bek en pooten

geel.] Buffon, Hifi, Nat.

Ois. 280.

Woond aan de Kaap.

Löuifaan- 3 Spreeuw , die grys en bruin gevlakt

fche is, de koplyn en wenkbraau>

(Ludovicia • wen, wit de keel zwart.

nus.) Buff. Hifi. Nat. Ois. 256',

Woond in Louifanien,

Bengaalfche 4 Spreeuw, die bruin is ,
deoogvlak,

(Contra.) de band der vleugelen , en

buik wit, [de kop zwart met

eene groene glans , de breed-

fte band der middelfte ftuur-

vederen wit.] Edw. Birds.

IV. tab. 187.

Z 4 Spreeuw,
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Watermeerl5 Spreeuw, die zwart is, met een

(Cmchs.) witte borft.

Woond in Europa.

Roodborft (A) Spreeuw, die van boven bruin

is, de hals van voren, de borft,

de oogkringen , en de vlak

voor de oogen , de fchouders

fehoonrood , de flreep onder

•
r

' de oogen , de zyden , buik en

ftuurvederen zware. Buff,

Hift. Nat. Ois, 113. Linn.

Mant. alt.

Woond aan de Magellanes,

CVII. LYSTER. De bek fpilrond , van boven mes

(Turdus,) gewyze, het opper'kaakbeen aan

de punt krom , en uitgerand.

De neusgaaten naakt , van bo-

ven ter helfte met een vlies-

je gedekt. '
,

De keel met hairtjes,

De tong gefcheurd en uitge-

rand,

Gemeene 1 Lyster , met een bruine rqg , de
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(Fiscivorus.) hals met witte vlakken *

Woond in Europa,

Kramsvogels Lyster, met zwarte ftuurvederen

,

(Pilaris.) de bdtenfte aan de punt van

den binnenften rand wie, de

kop en fluit grys. Alb. Oi$«

L tab. 36.

Woond in Europa.

Koperwiek 3. Lyster, met de vleugels van on-

(iliacus^) der roeftverwig, en witag-

tige wenkbraauwen. ^Briss,

Ornüh. II. pag. 208. tab*

20. f. 1.

Woond in Europa.

Zinglyfter 4 Lyster, met de flagvederen van

(Muficiis, binnen aan hun begin roeft-

verwig.

Woond in Europa.

Olyfcoleu- 5 Lyster, die bruinagtig is , van on^

rige der ros geel. Buff. Hifl. Nat.

Ois. 221. Merk.

Woond aan de Caap.

Treklyfter 6 Lystek > die grys is , met een ros

Z 5 fe
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{Migrato- fe buik, witte wenkbraau-

rius.) - wen, de buitenfteftuurvede.

ren aan de binnenfte hoeken

wit. Cat. Caroi I. 29.

Woond in America.

Geele 7 Lyster , die olyfcoleurig is , met

[Trichas.*) een geele buik, een zwarte

band aan de oogen. Edwards

Glean. I. p. 56. tabl 237 f. 2*

Woond in Noord America.

NB, Dit is een Vliegvanger.

Chineefche 8 Lyster , die grys is', van onder

(Canorus.) ïoefkoUurig, een witte

ftreep aan de zyden van de

kop 5
de Haart gerand. Edw*

Birds. IV. 184.

Woond in Bengale, China,

Rofle 9 Lyster, die roeftverwig is, van

(Ruftis.) onder bleeker gevlakt, de

flagpennen eencoleurig, de

ftaart gerand, de ftuurvede-

ren ros. Cat. CaroL Lp. 28.

tab. 28.

Woond in America,

Praater 10 Lyster, die donker afchgraauw is,

van
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(Polyglottus.) van onder bleek, de buien-

de roeivederen aan den bui-

tenfte helft wie, Cat. Caroh

I. p. 27, tab. 27,

Woond in Virginia Carolina

Jamaica,

Zanger 11 Lyster, met een bruine rug, de

(Orpheus.) borft en ftuurvederen witag-

tig, en witte wenkbraau-

wen, Ebw. Birds. II. 78.

Woond in America»

Loodcoieu- ia Lyster, die blaaüwagtig is, de

rige keel wit met zwart geflipt,

(Phimbeus^ de ftaart wrigsgewyze [zware

met witte punten, de flag-

pennen zwart met wit ge-

rand, bek en pooten rood.]

Buff. Hifi. Nat. Ois. 560. 1.

Merk.

Woond in America.

Rotsmeerl 13 Lyster, met eenblaauwe kop, eri

(Saxatilis,) roeflcoleurige Haart, [de

fchofc en vleugels zwart , de

rug wit 5 de buik oranje met

witte vlakken, en zwarte

flip»
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flippen *.] Buff. Hifi. Nat.

Ois. 562.

Woond in Zwitzerland

,

PruhTen, Ooitenryk.

Glanzige 14 Lyster, die groen is, de dekve-

{Nitens.) deren der vleugelen violet

glanzig. Briss. Ornith. II.

311. tab. 30. fig. 2.

Woond in Angola.

Fraaye (A) Lyster, die van boven goudgroen

is, van onder oranje. Buff.

Hijl. Nat. Ois. 358. Merk.

Woond in Senegal.

Witvlak (B) Lyster , die donker olyfcoleurig

is, eene witte vlak op de

vleugels, van onder wit, de

ftaart zeer lang. Buff. Hifi*

Nat, Ois. 558. 1. Merle»

Woond in St. Domingo.

Roosmeeri 15. Lyster , die bleek rood is , de kop

(Rofius.) vleugels en ftaart zwart, het

agterhoofd gekuifd, Buff,

Hifi. Nat. Ois. 251.

Woond in Bourgogne
,
Lap-

land, en Zwitzerland.

Lys-
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Groenagtige(C) Lyster, die van boven groenag-

tig bruin , en van onder geel-

agtigwitis. Buff. Hifi. Nat,

Ois. 558. 2, Merk.

Woond in Cayenne.

Zwart Calot (D) Lyster, die donker graauw is,

de (tuit wit, het hoofd van

boven zwart. Buff. Hifi, Na$.

Ois. 557. 2 Merk.

Woond in Madagafcar.

Goudvlerk (E) Lyster, die bruin is, de borft

ros, de buik wit, de flag-

vederen violet , met een goud

glans. Buff. Hifi. Nat. Ois,

557- h
Woond in Madagafcar.

16 Lyster, die zwartagtig is, wat

gekuifd , de fluit en buik wit.

Brisson. Ornith. II. p. 257.

tab. 20. f. 2.

Woond aan de Caap,

Kaapfche 17, Lyster, die zwartagtig is, met

(Capenfes.') een geelagtige buik, en een

geele fluit. Briss. Ornith.

II.

Kaffer

(Cafer.)
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II. p. 259. tab. 27. f. 3.

Woond aan de Caap.

Zwartkop 18 Lyster, die zvvartagtig is, met

(Jtricapil- een zwarte kop, buik en

la ) fluit ros, een witte vlak op

de vleugels. Briss. Ornüh.

Append. 47. tab. 3. fig. 2,

Woond aan de Kaap.

Palm Meer! 19 Lyster, die olyfgroen is , vanon-

(Palmarum.) der afchgraauw , de kop

zwart, met drie witte vlak-

ken aan wederzyden. Briss,

Ornith, II. p, 301. tab. 29,

fig, 1. 2.

Woond in Cayenne.

vanCaro!ina(F) Lyster, die caftanie bruin is, de

hals van agter zwart , de

vleugels purperagtig zwart»

B u f'f. Hifi. Nat. Ois. 556.

2, Merk.

Woond in Corolina.

Oranje buik (G) Lyster, die bruin is, met een

oranje buik met witte maant-

jes , de keel wit met zwarte

vlak-
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vlakken. Buff. ibicl fig. 1.

Grwe.

Woond in Canada.

Graauwe (H) Lyster, die donker graauwis,

van onder wie, de randen

der vederen wit, der flag-

pennen bruin, de tippen

zwart. Buff. Hifi. Nat. Qi$*

515 Grive.

Woond in Cayenne.

Chineefche 20 Lyster, die rosagtig is , meteen

(Sinenjis.) bruin geftreepte kop , witte

wenkbraauwen, bruine ftüür-

vederen met donkere ftree*

pen, geele pooten. Briss»

Ornith. II. p. 221. tab. 23.

fig. 1.

Woond in China»

vanSt.üo- 21 Lyster, die bruinagtig is, van

rningo onder wit , de eerfte fiagpen-

(BomiïïkmS) den aan hun begin, en de

drie zylingfche ftuurvederen

wit. Buff, Hifi. Nat. Ois.

55B. 1.

Woond
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Woorid in St. Domingo.

Maarl 22 Lyster, die zwart is, met eene

{Mmüaï) geele bek , en geele oogle-

den *•

Woond in Europa.

Gekraagde 23 Lyster, die zwartachtig is, met

(Torquatas.) eene witte halsband , en geel

«

agtige bek *.

Woond in Europa.

Blaauw 24 Lyster, die de randen der vede?

Maerl ren blaauwagtig afchgraauw

(Cyanus.) heeft, debek en wenkbraau-

wen geel Edw. Birds. I. tab.

18. (het Mannetje). Buff.

Hifi. Nat. Ois. 250. (het

Wyfje).

Woond in Italien.

Riet Maerl 25 Lyster , die roeft bruin is , van on-

der wicagtig tegelrood , met

banden , die aan de punt ros

zyn. Briss. Ornitb. II. pag,

219 tab. 22. fig. 1.

Woond in Europa,
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Moor aó Lyster, die glanzig zwart is, de

(Morio.) voorfte flagpennen ros , met

zwarte tippen. Buff. Hifi.

Nat. Ois. 199.

Woond aan de Kaap.

Surinaam- 27 Lyster, die glanzig zwart is, de

fche kruin 5 de Unit en de borft

(Surinamus.) aan de zyden geel.

Woond in Suriname.

Ceylonfche 28 Lyster, die groen is, van onder
(Zeilanus.) geel, de oogftreep na de

borft loopende, die zwart

is
3 [de fluurvederen zwart

met geele tippen.] Edw.
Glean. III. 321.

Woond in Ceylon.

vanCayenne(I) Lyster, die donker graauw is,

de randen der vederen

blaauwagtig wit , van onder

vuilwit , de ftuic wit , de roei-

pennen zwartagtig met bruin

gerand. Buff. Hifi. Nat. Ois,

515-

Woond in Cayenne

öranjekop (K) Lyster, die groen is, van on-
Ijle. Deels. UdeStuk. As* d@r
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der wit, met zwarte vlakken,

de kruin en nek oranje. Buff.

Ois. 398. 2.

(b) Lyfter, die groen is van

onder wie met zwarte vlak-

ken.

Woond in St. Domingo, (b)

in Gujana.

Manvis (L) Lyster, die bruin is, vanonder

vuilwit, de borft zwart, en

de buik en zyde oranje ge-

vlakt, de ftreep boven de

oogen wit. Buff. Hift, Nat.

Ois. 51.

Woond in Europa*

Zwartbek (M) Lyster, die bruin is, de toom-

ftreep, bek, keel en borft

zwart met een oranje band, de

buik groengeel, met zwarte

vlakken , de roeivederen don-

ker bruin , de tweede en derde

ftuurvederen zwart. Buff.

Hifi. Nat. Ois. 559. Merk,

Woond in St. Domingo.

M U

Roffe (N) Lyster, die ros is, de hals van

voo-
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vooren en ter zyden,en de

borft zwart met eene witte

rand, de dekvederen der vleu-

zwart 5 met witte vlakken en
v

twee geele banden. Büsf,

Hifi. Nat. Ois. 560. Merk a

Cravate.

Woond in Cayenne,

Prachtige (O) Lyster, die groen is, de keel

fchkterend zeegroen, de buik

violet, de dekvederen der;

ftaart en de oogvlak glanzig

blaauw. Bdff. Hifi. Nat. Ois,

561, Merk.

Woond in Angola,

Gefehulpte (P) Lyster, die bruin is, de randen

der vederen wit, de kop en

kuif bruin rood , de fluit ro-

ze rood, de buik wie, Buff.

Hifi. Nat. Ois. 563. 1.

Woond aan de Kaap.

Graauwe (Q) Lyster, die bruin graauw is
5
met

eene witte buik. Buff. Hifi.

Nat. Ois. 563. 2. Merle.

Woond in Senegal.

Aa 2 Lys«



34ó M U S S C H E N.

Ooftindi- (R) Lyster, die groen is, vanonder

iche bleeker. Buffon. Hifi. Nat.

Ois. 564. 1.

Woond in Ooftindien.

Glanzige (S) X.yster, die bruin is, met eene

groene weerichyn , de buik

roeftcoleurig met bruine

vlakken. Buffon. Hifi. Nat.

Ois. 564. 1. Merle Solitaire.

Woond in de Manillefe.

Violette (T) Lyster, die purper violet is, de-

rug en vleugels groen,de ftaart

blaauw. Büff. Hifi. Nat. Ois.

54o.

Woond in het Koningryk

Juda.

Palmift (U) Lyster , die geel bruin is, de kop

en nek zwart , het voorhoofd,

de hals, de bord en buik wit.

Buffon. Hift. Nat. Ois-

539- 1»

Woond in Cayenne.

Gerande (V) Lyster, die donker bruin is, de

randen der vederen geel , de

keel
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keel zwart. Buff. Hifi. Nat.

Ois. 539. 2.

Woond in Madagafcar.

Graauwe (W) Lyster , die graauwis, met de

dekvederen en flagpennen

wit gerand. Buffon. Hifi.

Nat. Ois. 182.

Woond in Europa.

Vuilkleurige(X) Lyster, die groen is, kop en

hals zwart, de buik en fluit

rood, de fchouders en dek-

vederen der lïaart blaauw,

de drie eerfte roeipennen

geel
5
de Haart zwart. Buff,

Hifi. Nat. Ois. 89.

Woond in de Philippynfche

Eilanden.

Langftaart (Y) Lyster, die donker blaauw is,

met een gouden weerfchyn,

de ftaart zeer lang. Buffon

Hifi. Nat. Oif. 220.

Woond in Senegal.

Blaauwvlerk(Z) Lyster, die groen is, met een

bruin hoofd ?
caftanje bruine

Aa 3 borft^

\

1
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borft, blaauwe dekvederen,

de drie eerfte roeipennen

wit, de ftuurvederen zwart,

de drie middeJfte blaauw ge-

rand. Büff. Hifi» Nat. Ois,

1

257. Merle.

Woond in de Moluccos.

Gekroonde (Aa) Lyster, die groen is, de buik

oranjekleur , de kop en hals

zwart, de kop met een

oranje band , de dekvederen

blaauw , de ftuurvederen

zwart, met groen gerand,

Buff. Hifi. Nat. Qis. 258,

Woond in Bengale.

Geelkeel (Ba) Lystfr, die groen is, de keel

en buik geel , de oog ftreep

en borft zwart, de wenk-

braauwen geel. Buff. Hifi,

Nat. Ois. 272.

Woond in Bengale.

Bonte, (Ca) Lyster, die van boven zwart

en wit bont is , van onder wit,

Buff. Hifi. Nat. Ois. 273. j,

Woond in St. Domingo.
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Bruinbek (D) Lyster, die groen is, vanonder

graauwagtig. Büff. Hifi.

Nat. Ois. 273. 1.

Woond in OoftJndien,

Donkere (Ea) Lyster, die bruin is, de kop en

keel, zware de (luit geel. Buff,

Hifi. Nat. Ois. 317.

Woond in Senegal

Groenkop (Fa) Lyster , die bruinis , met een wit-

te keel van onder bleekbruin,

de kop groen. Buff. Hifi.

Nat. Ois. 339. Merle. Solitaire.

Woond in de Philippynfche

Eilanden.

Podobé (Ga) Lyster, die zwart is, metroffe

vleugels, de Maart donker

bruin, fommige ftuurvede-

ren ter helfte wit. Bufion.

Hifi. Nat. Ois. 354. Merk.

Woond in Senegal

Blaauwkop (Ha) Lyster, die ligt bruin is, met

eene donker blaauwe kop

,

Haart en duurvederen. Büff.

Hifi. Nat. Ois. 392.

Woond aan de Kaap,

Aa 4 Lys-
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Blaauwborft (Ia) Lyster, die de rug ros bruin

heeft, de kruin en nek zwart,

een breede geele band over

de oogen tot aan den hals

,

de band onder de oogen tot

aan de vleugels zwart, de

keel bleek geel 5 de borfl: en

flaart blaauw, de buik geel

met zwart geftreept, de flag-

vederen zwart. Buff. Hijl*

Nat. Ois. 355.

Woond in Gujana.

Rousferolle (Ka) Lystfr, die geel bruin is, van

onder bleeker. Buff. Hijl.

Nat. Ois. 513.

Woond ......

CVJII. COTINGA. De bek regt , verheven rond,

(Ampelis) het opperkaak langer, wat

krom, aan weerzyden uit-

rand.

De tong gefpleeten, fpits en

kraakbeenig.

Boheemer ï Cotinga, met een gekuifd agter-

(Garrulus.) ' hoofd , de tweede roeipen-

nen
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nen met een rood gecoleurd

vliesje aan de punten *. Büff.

Hifi. Nat. Gis. 261.

Woond in Europa en America.

NB. Deze word by ons in de Provin-

cie Groningen
, dog zeldzaam

,
ge*

vonden.

Purpervogek Cotinga, die purper rood is, de

(Pompadora.^) dekvederen der vleugelen

die naaft aan de flagpennen

zyn zwaardsgewyze
,

lang,

ftyf en gekield. Edw. Glean.

III. tab. 341. Buffon. Hifi*

Nat. Gis. 279.

Woond in Suriname.

Bloedroode 3 Cotinga, die rood is, met een

(Camifex.) zwarte band boven de oo-

gen, de ftuurvederen, en

flagpennen aan hunne tippen

zwart. Buff. Hifi. Nat. Gis.

378. Edw. Biras. I. 39.

Woond in Cayenne,

Zvvartftaart 4 Cotinga, die zeer glanzig is van

{Cotinga,) onder purper violet, deflag

cn ftuurpennen zware, Buff.

Aa 5 Hifi .
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Hifi. Nat. Ois. 186. Edw.
Glednl 241.

Woond in Brafil.

Gevlakte (A) Cotinga , die blaauw is , van onder

purper , met vyf oranje vlak-

ken, en een blaauwe borft

band , de buik blaauw , de

ftaarc en roeipennen zwart*,

Buff. Hifi. Nat. Ois. 1880

Edw. Glean. III. 341.

Woond in Brafil.

Violetkeel 5 Cotinga, die glanzig blaauw is
3,

QMaynana,') met een purpere keel. Buff.

Hifi. Nat. Ois. 229.

Wotmd in Mayana,

Quereiva 6 Cotïnga , die glanzig blaauw is 3 de

(Cayana) keel violet, [de hals met

zwarte flreepjes, het Kg-

chaam hier en daar zwartag-

tig *.] Vosm, Eefchr. tak

V. der Vogelen.

Woond in Cayenne.

Fraaye 7 Cotinga , die glanzig blaauw is , met

(Terfa.) eene zwarte rug , de buik

\
wkagtig geel.

Woond .....
KERN-
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CIX, KERNBYTER.

(Loxia.)

Kruisvink

(Curviro-

ftra.)

Dikbek

(Coccothrau

353

De bek een bultige [ver-

korte] kegel , aan de kop

rond 3 het onderkaakbeen

zylingfch ingeboogen.

De neusgaaten aan her be-

gin van clen bet

De tong geheel.

1 Kernbyter, met eene fchaarsge-

wyze bek *. Edvv. Glean. III,

303. Euffon. Hifi. Nat.Qis*

218.

Woond in Europa.

2 Kernbyter, met een witte ftreep

over de vleugels, de middel-

fte roeivederen aan de punt

ruitagtig, de ftuuryederen

aan het begin zwart *. Edw.

Birds. III. 188. Buff. Hifi.

Nat, Ois. 99. 100. Groshec.

Woond in Duitfchland.

§chillebyter3. Kernbyter, met een dubbele wit-

(Enncleator.) te ftreep over de vleugels
5 de

ftuurvederen geheel zwart.

Edw. Birds, 111. 123.

Woond in het Noorden.

Kern-
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Goudvink 4 Kernbyter, met zwarte leden, de

(Pyrrhula.) dekvederen der ftaart en

roeipennen wit , de borft

van het mannetje rood, de

kruin en keel zwart*. Buff.

Hifi, Nat. Ois. 145.

Woond in Europa.

Kardinaal 5 Kernbyter , die rood is , met een

(Cardinalis,') kuif, een zwarte hallier , bek

en pooten bloedrood*. Buff.

HM. Nat. Ois. 37.

Woond in Virginien.

uitMadaga- 6 Kernbyter, die rood is, meteen

fcar zwarte band boven de 00-

(Madagafca- g~n, de rug zwart gevlakt.

ren/is.) Buff. Hifi. Nat. Ois. 134.

2. Moineau.

Woond in Madagascar.

Mexicaan- 7 Kernbyter, die rood is, met zwar-

fche te vleugels en ftaart. Buff.

(Mexicanus.) Hifi Nat. Ois. 135. 1.

Woond in Mexico
, [Cana-

da.]

vanSt.Do- 8 Kernbyter , die zwart is , met een

mingo fcharlaken kop en keel, de

borft
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(^Dominica.) bovtt en buik, en de randen

der roeipennen wit. Edw,

Birds. II L 127.

Woond in Brafil.

Gekuifde (A) Kernbyter, die zware is, met

eene vuurroode opftaande

kuifj de kop, keel en borft van

onder wit. Buff. Hifi. Nat.

Ois. 103.

Woond in Louifanien.

Cacatoevink9 Kernbyter, die witagtig is, het

(Crijiata.) voorhoofd gekuifd , de fluit

en pooten rood, de middel-

He ftuurvederen zeer lang.

J. Bgrmannus , beeld, van

Kaapfche Dier.

Woond in iEihiopien.

10 Kernbyter , die afchgraauw is,

mee een purper agterhoofd,

de bord wie gevlakt. Edw.

Birds. HL 18a. Buff. Hifi.

Nat. Ois. 309.

Woond in Bralil.

Roodkop

QErythroce-

phala.)

Witkop

(Maja.)

1 1 Kernbyter , die bruin is , met een

witte kop. E d w, Glean. II.

tab,
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tab. 306. Buff. Hifi. Nat,

Ois. 119. 1.

Woondin Ooft-Indien.

Colioti 12 Kernbyter, met een zeer lange

{Colim^) wigsgewyze ftaart, de bui»

tenfle Ituurvederen van bui-

ten wit , het ligchaam afch-

graauw , van onder wit.BuFr,

Hifi. Nat, Ois. 282. 1.

Woond in Senegal.

KuifColiou (B) Kernbyter, die blaauwagtig is,

met een blaauvve kuif, en

bruine dekvederen , de Haart

driemaal zoo lang als het lig-

chaam. Buff. Hifi. Nat. Ois.

282. 2.

Woond aan de Kaap.

KB. De kromme punt van den bek,

en dat het kaakbeen van onder

niet bultig is 3 brengen deze en

de voorgaande tot een byzonder

gcflagt 5 gelyk de Heeren Brtss.

Ornitb. III. pag. 304. en Brun-

nethe. Zool. fundam, pag. 90. te

recht gedaan hebben.

Kern-
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Geelagtige 10 Kernbyter, die geel is, met een

(Flavicans.) groenagtige rug en een oran-

je geele kop. Buffon. Hifi.

Nat. Ois. 201. i.

Woond in Cayenne.

Byllvogelt jei4 Kernbyter, die graauwis, met

(Oryzivora.) wiite flaapen , en een roode

bek *. ëdw. Birds. I 41.

Buff. Hift. Nat. Ois, 152,1.

Woond in Afia, en Ethio-

pien.

Tarwvogel 15 Kernbyter, die zwart is, met

(Pankivora.) witte vleugeldekken en een

roode bek. Edwards. Birds,

I. 42.

Woond in Afra en Ethiopien.

NB. Deze is het Wyfje van de voo-

rige. Edw.

Blaauwbek 16 Kernbyter, die roeftcoleurig is,

(Jdalacca.) met een zwart hoofd en buik,

de bek blaauw. Edw. Gleatu

UI- 355-

Woond in China , Java.,

Malacca.

Bern-
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Geftippelde 17 Kernbyter, die roeftcoleurig is %

(JPunÜulata.) de buik wit en zwart ge-

vlakt. Edw\. Birds. I. 40.

Woond in Java.

Gegolfde 18 Kernbyter, die bruinagtigis, de

(Moluccd.) kop de keel en {taart zwart,

de buik wit en zwart ge-

golfd. Buff. Hifi. Nat. Ois.

139. Domino.

Woond in Java, in de Mo-

lueeos.

Havervink 19 Kernbyter, die geelros is, met

QHordeacea.) witte Haapen, borft en ftaart

zwart.

Woond in Indien.

Bloedbek 20 Kernbyter, die grysis, van on*

(Sanguiniro- der wit, de bek en pooten

firis- ) rood. Edw. Glean. II. 271.

fig. «.

Woond in Afien.

Aftrild %i Kernbyter, die grysis, met bruin

(Aftrild) gegolfd, de bek, borft en

oogkringen rood*. Edw.
Birds.lV. 179. Gkan.lll. 354.

Woond
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Woond in Ooft en Weft-In-

dien.

Blaauwe 22 Kernbyter, die blaauw is, met

(Cyanea.} zwarte roei en ftuurvederem

Edw. Birds. III. 125.

Woond in Angola,

Groene 23 Kernbyter, die croen is, mot

(VirensS) blaauwe fchouders.

Woond in Suriname.

Angoolfche 24 Kernbyter, die blaauwagtig zwart

{Angolenfis.') is 5 met een roeftcoleurige

buik , en een witte vlak op

de vleugels. Edw. Gleam

352- 2 -

Woond in Angola.

Streepkrimi 25 Kernbyter, die zwart is, met

(Lineola.) een witte ftreep op het voor-

hoofd, en witte flaapen.

Woond in Aüen»

Mexicaan- 26 Kernbyter, die grys is, de keel,

fche fluit , wenkbraauwen , en

(Mexicana.) voorhoofd geel. Edw. Birds,

I. 44»

Woond in Mexico.

Ijle. Deel. Ilde Stuk. Bb Kern-
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Groenling ïf Kernbyter, die geelagtig is, da

(Chloris.') eerde roeipennen van voe-

ren geel , de vier zylingfche

ftuurpennen aan hun begin

\ geel; [de dekvederen, de

roeipennen aan hun einde,

en de ftuurvederen geheel

zwart.] Büffon. Hifi. Nat.

Ois. 267. 2. Ferdier.

Woond in Europa.

Botervink 27 Kernbyter, die groenagtig is,

(Butyracea.) het voorhoofd, de wenk-

brauwen , borft en buik

geel, de flaart aan de punt

wit. Buft. Hifi, Nat. Ois.

114. 2, Tangara.

Woond in Braül.

NB. Deze is een Tangara.

van Canada 29 Kernbyter, die olyf groen is,

(Canadmfis.) van onder geelagtig olyfc

groen met een zwarte halfter.

Büff. Hifi. Nat. Ois. 152. a-

Woond in Canada.

Zwavelgeeleso Kernbyter, die bruin 'olyfgroea

(Sulphurata.) is, met een geele keel en

en
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en wenkbraauwen. Buxss.

Ornith. III. p. 225. tab. n.

fig. 1.

Woond aan de Kaap.

Gekraagde 31 Kernbyter, die bleek geel is, de

(Collaria.) borlt en halsband geel , de

flaapen zwart.

Woond in Indien.

Berigaalfche 32 Kernbyter ,
diegrysis, met een

(Benghakn- geele kruin, witagtige flaa-

fis.) pen, de buik witagtig met

bruin gevlakt. Edw. JS/nfo.

IV. 189.

Woond in Bengale.

Malabaar- 33 Kernbyter, die afchgraauw is,

fche met een zwarte Haart en

(Malabari- vleugels , en witte keel , en

ca.) dekvederen der ftaart.

Woond in Indien.

Zwartkop 34. Kernbyter, die geel is, meteen

(Melanoce*. zwarte kop.

fhala.) Woond in Guinèa.

Gryze 35 Kernbyter , die grys is , met zwar-

(Cana.) te roei ilnurpennen
,
depco-

Bb 2 tejj
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ten rood. Edw. Birds. IV.

179. 1. Buff. Hifi. Nat. Ois.

393- 1.

Woond in Afia, [en Virgi-

nien.]

Philippyn- 36 Kernbyter, diebruln is, vanon-

fche der geelagtig wit, de kruin

(Phüippina.) en borfl geel, de keel bruin.

Briss. Ornith. III. p. 232.

tab. 12. f. 1.

Woond in de Philippynfche

Eilanden.

Geftreepte 37 Kernbyter 5 die bruin is, met

(Striata.) roeflcoleurige ftreepen van

onder wit, de keel zwart.

Briss. Ornith. III. pag. 243.

tab. 13. fig. 4.

Woond in 'tEilandBourbon.

vanSt.Louis38 Kernbyter, diezwart is,deborlt,

(Ludovkia- buik en band der roeiveders

na.) wit. Briss. Ornith. III. pag.

247. tab. 12. fig. 2.

Woon in 't Eiland St. Louis.

Kaapfche 39 Kernbyter, diezwart is, meteen

(Capenfis.) geele fluit en dekvederen.

Briss.
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Beis?. Ornitk III. p. 171»

tab. 16. fig. i,

Woondaan de Kaap.

Zwarte 40 Kerinbyter, die zwart is, meteen

(Nigra.) witte vlak aan de fchouder

en het begin der twee bui-

tenste roeipennen. Catesb,

CaroL I. p. 39. tab. 39.

Woond in America.,

VanCarolina4i Kernbyter, die blaauw is met

(Coerulea.) bruine vleugelen en een pur-

pere band. Cat. CaroL I.

tab. 39.

Woond in America.

Witbuik 42 Kernbyter, die blaauw is, van on-

CMadagafiêL» der wit met een zwarte hal-

rina.) fter. Briss. Ornitb. II. pag.

197. tab. 16. f. 3.

Woond in Madagafcar,

Violette 43 Kernbyter, die violet is met roo-

{Violacea.*) de wenkbraauwen 5 keel én

fluit. Catesb. CaroL I. 40.

Woond in America.

Dikke 44 Kernbyter , die blaauwagtig grys

Bb 3 is.
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(Gros/a.) is , met een zwarte keel , en

ftuurvederen, de bek rood,

de kin van onder wit. Buit,

ffift. Nat. Ois. 154.

Kleine 45 Kernbyter, die bruin is, vanon-

(Minima.*) der bleek rood, de eerfte

ftuurvederen aan hun begin

en de andere van agter wit.

Woond in Suriname,

46 Kernbyter , die bruin is , van on-

der witagtig , de ftuurvede-

ren , van de derde tot de ne-

gende, aan hun begin wit.

Briss. Ornith. III. pag. 319.

tab. 17. f. 1.

Woond in Africa, Bengale.

Gryze 47 Kernbyter, die grys is, de ftuit

(Alinuta.) en buik roeftcoleurig, de

vierde, vyfde , en zesde ftuur-

vederen aan weerzyden wit,

de ftaart geheel.

Woond in Suriname,

Bfüine

Tweecoleu 48 Kernbyter, die bruinis, vanon-

der
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rige der rood. Edw. Birds. II.

(Bicolor.) 88. f, 1.

Woond in Indien.

Zvvartbuik (C) Kernbyter, die rood is, met een

zwarte buik, hoofd en bek,

de roei en ftuurvederen

bruin. Buff. Hifi Nat. Ois.

309.

Woond in Cayenne,

Bleekbek (D) Kernbyter, die bruin is, de bek

bleekrood, de buik wit.

Buff. Hifi. Nat. Ois. 109»

Maia.

Woond in Cuba.

Witftuit (E) Kernbyter , die rood is , de vleu-

gels en (taart zwart, de fluit

wit. Buff. Hifi. Nat. Ofr.

135- *•

Woond in Canada.

Gevlakte (F) Kernbyter, die geel is, meteen

zwarte keel en vlakken , de

vleugels bruin met wit ge-

randt, de ftaart bruin met

geel gerand. Buff. Hili. Nat.

Ois. 135. 2.

Bb 4. Woond
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Woond in de Philippynfche

Eilanden.

Zwartbruin (G) Kernbyter, die rood is, de kruin,

koonen en vleugels zwart,

de roeipennen met roode

randen. Buffon. Hifi. Nat,

I O/s* 134. 1 Moineau.

Woond aan de Kaap.

Van Coro- (H) Kernbyter, die zwart is, met een

mandel geele rug en fchouders. Buff,

Hifi, Nat. Ois. 101. 1.

Woond in Coromandel,

Jacobïn (I) Kernbyter , die bruin is , de hals

en buik zwart, de borftwit,

Buffon. Hifi, Nat. Qis. 139.

% Jaeobin.

Woond in Java.

Gewolkte (K) Kernbyter , die bruin is , de buik

wit, met zwart gewolkt,

Buff. Hifi. Nat. 027.139.1,

Woond in Moluccos,

Breedftaart (L) Kernbyter, die bruin ros is, met

een witte buik, de ftaart

waye-
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wayeragtig. Buff. Hifi. Nat.

Ois. 330.

Woon cl in Virginien.

Roodhals (M) Kernbyter, die zware is, de

ftreep der dekvederen wit,

de ftuurpennen van onder ter

helft wit, als ook de buik, de

hals van voorenrood. Buff»

Hifi, Nat. Ois. 153. 2.

Woond in Louifanien.

Nonnetje (N) Kernbyte r, die van boven

blaauwagtig is , de hals , koo-

nen, buik en borft wit, met

een dubbele zwarte band om
de borfl: , de vleugels wit,

zwart en bleek bruin. Buff.

393. 3 Nonette.

Woond :

Goudkop (O) Kernbyter , die bruin is , de kruin

goudgeel , de koonen wit , de

buik wit, met bleeke vlak-

ken. Büffon. Hifi. Nat. Ois.

393. 2.

Woond in Indien*

Kern-
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Taus (P) Kernbyter , die groen is , de kop

en de hals van agter blaauw,

van onder rood , de rug en

Haart bruin. Buff. Hifi. Nat.

Ois. 159.

Woond in Louifanien.

Gekapte (Q) Kernbyter, die bruin is, het

voorhoofd, koonen en keel

zwart, dekopborflen buik

oranje. Buffon. Hifi. Nat.

Ois. 223. 1.

Woond in Senegal.

llöiiwdrager(R) Kernbyter, die geheel zwartis.

Buff. Hifi. Nat. Ois. 224. 3.

Woond in Cayenne.

Witband (S) Kernbyter , die zwart is, met een

band om de borft, Buff. Hifi.

Nat. Ois. 224. 2,

Woond in Java.

Geelrand (T) Kernbyter, die zwart is, de roei-

en ftuurvederen met geele

randen. Bu ff on, Hifi. Nat.

Ois. 224. 1.

Zwartftaart (V) Kernbyter, die rood is, de kop

zwart ?
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zwart, met een kromme band,

om de oogen
,
zyde en keel

loopende, van onder wit, de

ftaart zwart. Buff. Hifi. Nat.

Ois. 230. r.

Woond aan de kaap.

Rooiloog (W) Kernbyter, die de kop van ag-

terblaauw, de rug en vleu-

gels bruin heeft , van onder

. blaauw en roodagtig wit, de

vlak aan de oogen bloedrood.

Buff. Hifi» Nat. Ois. 230. 2.

Pvoodveer (X) Kernbyter , die bruinis, vanon-

der bleeker , de dekvederen

der ftaart rood. Buff. Hifi,

Nat. Ois. 230. 3.

Rouwdrager(Y) Kernbyter, die zwart is, van on-

der en aan de oogen geel.

Buffon. Hifi. Nat» Ois. 341. 1,

Verdier.

Woond aan de Kaap.

Streepborfl; (Z) Kernbyter, die groen is, met

wenkbraauwen, de borfl

roeftcoleurig, met zwarte

ftreepjes , de buik en ftuk

wit.
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wit. Buff. Hifi. Nat. Ois.

341. 2.

Woond in St. Domingo.

Bourbon- (Aa) Ke&nbyter , die ros is , met ©en

fche zwarte kop en vleugels, de

buik wit.

(&) Geheel roffe, met een

zwarte kruin, vleugels en

ftaart. Buffon. Hifi. Nat.

Ois. i, *l. Bouvreuil

Woond in Bourbon, (b) aas

de Kaap.

Schulpylek (Ba) Kernbyter, die ros is, de rug,

kop en vleugels zwartag»

tig, de fchulpen der vederen

met wit gerand. Buff. Hi[i,

Nat. Ois. 319. 2. Bouvreuil.

Woond in Cayenne.

Gekrulde (Ca) Kernbyter, die zwart is, vai

onder en ter zyde de keel

wit, de vederen der buik

• lang engekruldt. BvFF.tfiJt.

Nat. Ois. 319. 1.

Woond in BrafiL

GEEL-
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€X. (GEELGORS,) DeMkegdagtig [verlengd.]

CEmbeRiza.) De Kaakbeenderen van agter

van elkander wykende; en

de randen naar binnen inge-

drukt.

Sneeuwvo- i Geelgors, met witte roeipennen >

gel de eerfte van buitea zwart,

(Nivalis.) de fluurvederen zw^rt, de

drie zylingfche wit. Buff.

Hifi. Nat. Ois. 497. Edw-
Birds. III. 126.

Woond in Lapland en Spits-

bergen.

Wintervo- 2! Geelgors, die zwart is, met een

gel. witte buik. Cat. Carol. I.

Hyemalis. tab. 36.

Woond in Noord America.

Gevlakte 3, Geelgors, diegrysis, van onder

{Müwiaï) met zwart gevlakt, en roffe

oogkringen. Albïn, Ois„ II.

p. 46. tab. 50.

Woond in Europa,

Ortolan 4 Geelgors, met zwarte roeipennen;

(Hortulana.) de drie eerfte aan den rand

wit*
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witagtig, de fluurvederen

zwart, twee zylingfche van

buiten zwart , [het ligchaam

ros met zwarte vlakken , de

keel graauwagtig, de wenk-

braauwen wit.] Büff. Hïjl*

Nat. Ois. 511. 1,

Woond in Europa,

Witbuik (A) Geelgors
5
die bruin is , met zwart

gevlakt, van onder wit, de

drie eerfte roeipennen zwart

met een witte rand , de vier

volgende wit. Buff. Hifi,

Nat. Ois. 51 1. 2.

Woond .....
(h) De rug ros met zwart ge-

flipt, van onder wit met

roiïë flippen. Buff. Hifi,

Nat. Ois. 497. 2,

Woond .....
Groeninger 5. Geelgors, met zwartagtige ftuur-

(Citrinella.) vederen , de twee buitenfte

aan de binnen zyde met een

puntige vlak *.

Woond in Europa,

Geel-

n
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Olyfcole.il- 6 Geelgors, die olyfcoleurig is , van

rige onder bleeker, de keel o-

(Olivacea.) ranje, een zwartagtige band

om de borft. Briss. Ornüh.

III. p. 30. tab. 13.' fig. 5.

Woond in Sc. Domingo.

Gryze 7 Geelgors , die grys, meteen zwart

(On'x.) voorhoofd en buik , de hals

en fluit ros, de bek zwart.

Edw. Birds. IV. 178.

Woond in Africa.

Roodbek 8 Geelgors, die grys is, met een

(Oiielea.) zware voorhoofd, en roode

bek. Buff. Hifi. Nat. Qi$.

183. 2. 'Moineau.

Woond in Senegal

Kaapfche .9 Geelgors, die grys is, met eene

(Capenfis.) witagtige keel, eene zwart-

agtige band aan de oogen en

kaakbeenderen. Buff. Hift.

Nat. O/V. 158. 2. Ortolan.

üitLouilianeio Geelgors , die grys is, vanonder

ILudovkia* bleek, de borft ros, de kop

na.) van boven met eene zwarte

boog.
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boog. Buff. Hifi. Nat. Ois.

158. i. Ortolan.

Woond in Louifiane.

Veldgors. 11 Geelgors, die rosagtig is , de kop

{Cia.) met zwartagtige flreepjes ,

en witte wenkbraauwen.

Woond in Zuid Europa.

Heggevlie- 12 Geelgors, die grys is, met eene

ger gevlakte borft
,
geele wenk-

(Grlus.y braauwen en de twee buiten-

ge ftuurvederen, met een

wigswyze witte vlak.

Woond in Zuid Europa.

Gemeen- 13 Geelgors, die grys gevlakt is, de

zaarrse de punten der ftuurvederen

(Familiaris). wit, de rug van agter geeL

Woond in Afren.

Geele 14 Geelgors, dio grys is, de kop van

(Flaveola.*) vooren geel.

Woond in de warme Ge-

weden.

Surinaam- 15 Geelgors, die bruin is, met ee-

fche ne goudgeele kruin, en wit-

te
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{Amazona.) te dekvederen der ftaart *.

Woond in Suriname.

Ryftediefje 16 Géelgors, die bruin is, met eenerl

(Oryzivora.) roflen hals een zwarte buik,

puntige ftuurvederen. Edw.

Birds. III. 291. Buff. Hifi.

Nat. Ois. 388.

Woond in Cuba, Carolina,

Louifiana.

Rietortölan 17 Geélgors, die een zwarte kop

(c-cboaiichis.) heeft, een grys en zwart lig-

chaam, de buitenfte ftuur-

vederen , rnet een witte wig-

vormige vlak. Buff. Hifi.

Nat. Ois. t. 497. 2.

Woond in Europa.

Goudvleu- 18 Geelgors , die afchgraauw bruin

gel is, met geel roffe vleugels,

(Pfittacta.) en twee zeer lange ftuurve*

deren. Seb. Schatk. L tab,

66. f. 5.

Woond in Brafil

Weeuwtje 19 Geeigors, die bruin is, met een

(Parauifea.) ronde borft [en hals] de vier

middelfte ftuurvederen zeer

Ijle. Deels, lik Stuk. C c lang
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lang en puntig uitlopende,

de bek zwart. Buffon. Hifi.

A7
dtf. Ois. 194. [Vewoe.~\

Woond in Angola.

Rouwdragerao Geelgqus, met een roode kruin

(Serena.') en een zwarte band om de zei»

Te , eene wigvormige ftaart;

de twee middelfte ftuurvede-

ren zeer lang, [de dekvede-

ren der vleugelen wit, de

bek rood.] Buff. Hifi. Nat.

Ois. 82. Petite Feuve.

Woond

Langftaart 21 Geelgors, die zwartagtig is, van

onder witagtig , de vier

middelde ftuurvederen lang

en puntig uitloopende, twee

zeer lang, de bek rood.

Briss. Ornith. III. p. 127.

tab. 8. f. 2.

Woond in Indien,

Schoone 22 Geelgors , die gevlakt is , de borffc

(Principalis,) ros, de vier middellteftuur-

vederen zeer lang; debekea

pooten rood. £dw. Glean.

II.
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II. p. 126. tab. 270. 'Long-

talied Sparroiv.

Woond in Angola,

Koning- 23 Geelgors , rnet de vier middelite

lyke ftuurvedercn zeer lang van

(^Regia.) dezelve grootte, en alleen

aan den punt gevedert, de

bek rood *. Buff. Hift. Nat,

Ois. tab* 8. flg. 1.

Chineefche 11 Geelgors , met een blaauw hoofd,

(Ciris,) een oranje buik , een groene

rug 5 de flagpennen groen

bruin. Edw. Birds, II. tab.

130.

Woond in Noord America.

Geelband (B) Geelgors, die zwart is, met een

geele band over de rug en

vleugels, Buff. Hift. Nat,

Ois. ié 3. Moineau*

Woond in Juda.

CXI. TANGARA. De Bek kegelagtig, puntig,

(Tanagra.) uitgerand, aan het grond-

ftuk wat driehoekig, de punt

naar beneden hellende.

Cc 2 Tan*
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i Tangara, die zwart is, met de keel,

borft en voorhoofd lakrood.

Edw. Glean. II. pag. 120,

tab. 267.

Woond in Zuid America.

NB. Tot welk geflagt deze vogel be«

hoore ,is zeer twyffdagtig. Zy is

by LiNN.een Tangara
, by Brisson

een vliegevanger , en by de Heer

Pallas een klaauwier.

Brafiliaan- 2 Tangara, die lakrood is, met ec4i

fche zwarte flaart en vleugels.

(Brafilia.) Buff. Hifi. Nat. Ois. 156. u
Woond in Brafil , Canada >

en in Ooft- Indien.

Roode 3 Tangara , die rood is , met zwarte

(Rubra.) vleugelen en ftaart, deftutir-

vederen aan de punt wie.

Briss. Ornith. III. p. 48. tab.

L f. 5.

Woond in Canada.

Jacarina 4 Tangara , die violet zwart is , de

(Jacarim.) de vleugels van onder witag-

tig , de ftaart dubbel geworkt.

Edw,
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Edw. Glean. III. tab. 306. £, 2*

Woond in Brafil.

Teitei 5 Tangara , die violet is, van onder

(Violacea.') hoog geel. Edw. Glean. II.

p. 112. 263. fig. 1. the gol-

den Titmoufe.

Woond in Bnfil enCayenne,

Blaauwe 6 Takgara , die koornblaauw is met

(Cyanea.) bruine Ituurvederen *. Cat.

CaroL I. tab. 45.

Woond in Carolina.

Gyrola. 7 Tangara, die groen is, met een

(Gyréa.*) roode kop, een geele hals-

band , en blaauwe borft.

Edw. Birds. I. tab. £>3.Buff„

Hifi. Nat. Ois. 133. 2.

Woond in Peru en Suriname,

vanCayenneB. Tangara, die geelros is, met een

(Cayana.} groene rug, eenroffe kruin,

en zwarte koonen. Brisson.

Ornith. III p. 21. tab. 4. f. 3.

Woond in Cayenne,

Zwarte 9 Tangara, die glimmend zwart is*.

(Atrata.') Woond in Ooft-Indien.

Cc 3 Tan^
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vanMexico 10 Tangara, die zwart is, van 011-

CMexicana,) der gedagtig, de borft en

fluit blaauw. Edw. Bink*

III. tab. 350.

Woond in Mexico, Cayen-

ne.

Paradys 11 Tangara, die violet is, meteen

Mees zwarte rug, en gcele fluit,

{Tataa.) groene kop, violette borft

en vleugels, [de buik zee-

groen,] Edw. Glean. III. tab t

349. p. 289. Buffon.
;

Hifi.

Nat. Ois. 127. 2.

Woond in Braü! , Cayen

ne.

Witbek 12 Tangara, die zwart is, met een

(Jibirojiris.) geele vlak op de vleugels en

flaart , de buik wit,

Woond m America.

Bloedkeel 13 Tangara, die zwartagtig , van is

(Gularis.) onder wit, de kop zwart, de

keel purper. Brxss. Supl. Or-

nith. p. 67. tab. 4. ft 4.

Woond in America.

Geelborfl 24 Taügara, die blinkend zwart is

,
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(Nigra.) de borftaan wederzyden , en

de vleugels van onder geel.

Buff. Hifi. Nat. Ois. 1*4. 3,

Woond in Cayenne, Mexi-

co, Brafil,

ZwartbörU 15 Tangara, die zwart is , van onder

(Brafilien- wit , de keel en (luit blaauw-

fis.) agtig , de borfl en kop van

vooren zwart. Buff. Hifi.

Nat. Ois. 155. 1.

Woond in Brafil in Cayen-

ne.

Gevlakte 16 Tangara, die zwart gevlakt is,

^Dominica.*) van boven bruin, vanonder

witagtig. Briss. Ornith. III,

p. 37. taby2. fig. 4.

Woond in St. Domingo.

Bruine Car- 17 Tangara, die bruin is, met een

dinaal roode borfl, keel en fchou*

(Militarist) ders. Edw. Birds. II. 82.

Woond in America.

Witvlak 18 Tangara, die zwart is, met een

(Albiroftm.) witte bek, en witte vlak op

de vleugels en aan het begin

Cc 4 van
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van de ftaart. Buff. Hijl.

Nat. Oh. 197. 2.

Woond in America,

BnTchop 19 Tangara, die afchgraauw ir ,me$

QEpifcopus.) de ftaart en vleugels van bui-

ten blaauvv,

Woond in Brafil.

Sajacu 20 Tangara, die gr-ys is, methlaauw-

(Sayaca.) aguge vleugels *. Kdw.

Glean. III. tab. 350. Buff,

Hifi. Nat. Ois. 178.1. Eve-

que.

Woond in Brafil en Cayenne,

Geflipte 21 Tangara , die groen is,metzwar,

(Punttata.) te flippen , van onder geelag-

tig wit. Edwards. Glean. II,

262. Buff. Hifi. Nat. Ois,

*33- i-

Woond in Ooft Indien,

&2 Tangara , die groen is, van on-

der geelagtig, met een zwar-

te toornftreep , keel en koo-

nen.

Woond in Mexico, Peru

Cayenne.

Tan-

Groene

(Firens.)
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Geel zwarte23 Tangara, die glanzig zwart is,

(Chlorotica.) met een ge le borft , buik

, en voorhoofd, de buitenfre

ftuurveer van binnen met

eene zwarte vlak. Buff. Hift*

Hifi. Nat. Ois. 114. 2.

Woond in Cayenne,

Gekuifde 24 Tangara , die zwart is , met een

(Criftata,) oranje kuif, de keel en fluit

ros, [de rand der vleugels

wie] Buff. Hifi. Nat. Ois.

72.

Woond in Cayenne,

priecoleuri-(A) Tangara, die groen is, de rug

ge en vleugels , de roei en ftuur-

vederen zware, rnetblaauwe

banden. Buffon. Hifi. Nat.

Ois. 301. 1.

Woond in Cayenne,

Groenkop (B) Tangara, die zwart is, de kop

en fchouders groen, de rug

rood, de fruitgeel, defluur^

vederen groen , de vier bui-

tenfte rozenrood met blaau-

we randen , de keel en vlak

Cc c der
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Geelftuit (C)

Elaauwkop (D)

Donkere (E)

Groote (F)

der vleugelen blaauw , de

borfl en buik zeegroen. Buff»

Hifi. Nat. Ois. 7. 1.

Woond in

Tangara, die groen is, de kop

zeegroen , de rug , de keel

,

en de fluit geel, de vleugels

blaauw, de fluur- en roeipen-

nen groen, de buitenfte

roeipennen blaauw. Buff:

Hifi. Nat 33. 1,

Woond in Cayenne,

Tangara, die groen is, de kop

blaauw , de keel en de hals van

van agter rood , de rug zwart»

Buff, Hifi. Nat. Ois. 33. 2.

Woond in Cayenne.

Tangara , die zwart is , de kop,

hals, en buik blaauw. Buff.

Hifi. Nat. Ois. 179. 1.

Woond in America,

Tangara , die bruin is, van on-

der ros, de keel wit, van

onder oranje , met eene

zwarte ftreep ter zyden.

Buff*
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B u f F. Hifi. Nat. Ois. 205,

Woond in Cayenne.

Gekroonde (G) Tangara, die ligt groen is, de

buik rosgeel , de kruin oran-

je. B

u

ff* Hifi. Nat. Oh,

1290. i,

Woond in Cayenne.

Pompadour- (H) Tangara, die donker purper is.*

Vogel Buff. Hifi. Nat. Ois. 128. 1.

Woond in Cayenne.

Bruine (I) Tangara , die bruin is , van onder

wie, de kop en keel rood.

Buff. Hifi. Nat, Ois. 155. 2,

Woond in America.

Fraye (K) Tangara , die zwart is , de buik

en kruin geel. Buff. Hifi.

Nat, Ois. 114. 1.

Woond in Cayenne.

Bruinrug (L) Tangara, die vaalgroen is, de

rug bruin, de vlak der vleu-

gels zwavel coleur , de roei

en ftuurpennen zwart.

NB. Deze
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NB. Deze is ,zegt Buffon , het Wyf-
je van de Sajacu. p. 20.

Woond in Cayenne enBrafi].

CXII. VINK. De bek kegelachtig recht, en

(Feingilla. ) puntig.

Laplandfchei Vink, met eene zwarte kop , een

(Lapponica.) grys en zwart gemengeld lig-

chaam , witte wenkbraau-

wen , de buitenfte ftuurvede-

ren met een witte driehoe-

kige vlak.

Woond in Europa.

Surlnaani- 2, Vink , die grys is , de roeivederen

fche aan wederzyden wit , de zy-

(Siirinama,) lingfche ftuurvederen van

onder wit.

Woond in Suriname.

Vink 3 Vink ?
met zwarte leden , de roei-

(Coelebs.) vederen wederzyds wit, de

drie eerfle ongevlakt , de

twee ftuurvederen fchuinfch

wit. Albin. Qis. I. tab. 63,

Woond in Europa.

Vink,
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Bergvink 4 Vink, met het grondtak der vleu-

(Montifrin- gelen van onder zeer geel.

gilla.) Woond in de Boflchen.

Zweedfche 5 Vink, die bruin is, de borfl en

(Jiilenfis.) fchouders ros, de vleugelen

zwart , met eene roiïe vlak.

Woond in Zweeden.

vanCarolinaó' Vink, die zwart is, meteenenroo-

(Erytrophthal- den weerfcbyn, de buik ros-

ma.) agtig en eene witte vlak op

de vleugelen. Catesb. CaroL

I. p. 34. tab, 34.

Woond in America.

Di Heivink 7 Vink , met de flagpennen aan de

(Carduelis.) voorzyde geel, de buitenfte

onge vlakt, de twee buiten-

fle ftuurvederen in het mid-

den, en de andere aan de punt

met eene witte vlak. Buff.

Hifi. Nat. Oh. 54. I.

Woond in Europa,

Chineefche 8 Vink, die groen is, meteenenroo-

(Melba.} den kop en flaart, de buik

wit en zwart gegolfd. Edw»

Birds,
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Birds. III. 128. the green gold

finch*

Woond in China,

Caapiche 9 Vink, met een bruine kop en borft,

Mufch een caltanje bruin-'ligchaam ,

( dlario.j clat van onder wit is , de vier

zylingfche ftuurvederen met

een zwart ftreepje, Briss*

Ornith. III. p. ioö*. tab. f*

fig. 2.

Woond aan de Caap,

Geftippelde 10 Vink, die bruin is, enrosagtig,

Bengali mee wie gedipt*. Edw.
(Amanda- Glean. III. 355. 1. Buff,

va.) Hift. Nat. Ois. 115. 3.

Woond in Ooft- Indien*

Granadier 11 Vink, met eene wigswyze ftaart 3

(Granatim.) een rosagtig ligchaam , roo*

de bek, de flaapen, ftuit en

nek donkerblaauw. Edw-
Birds. IV. 191. Buff. Hift.

Nat. 'Ois 1093.

Woond in Braljl.

Americaan- 14 Vink, die geel is, meteen zwarC

fche voorhoofd , en bruine vleu-

gelen.
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(Trijiis.) gelen. Catesb. Carol. I. tab.

43. Edw. Gkan. lil. 274.

Büfp. Hifi. Nat. Ois. 202. 2,

Woond in Noord America.

vanBaharoa 13 Vink, die zwart is, van onder

(Zena.) wit, eene witte ftreep onder

en boven de oogen , een goud-

geele borft. Cat. I. fig. 42.

Woond in Noord America.

14 Vink , die bruinagtig groen is,

met een roffe keel
,
enftreep

onder en boven de oogen,

zwarte borft.

Woond in de Havana.

Herfftvink 15 Vink , die groenagtig is/9
metee-

(Autumna- nerofle kop, en bleek roode

Ut.') ft uit.

Woond in Suriname,

Citroentje 16 Vink, die groenachtig is, de rug

(Citrinelia,) bruin gevlakt , de pooten

vleefch coleur. Bvff* -Bijl.

Nat. Ois. 321. i. Bruant de

Brefil.

Woond in Zuid Europa [en

America.]

Vink

Aartige

(Lepida.)
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Serin 17 Vink , die na den groenen trekt >

(Serimu.) bet onderkaakbeen wit, de

rug en zyden met bruin ge-

vlakt, de vlak der vleuge-

len geel.

Woond in Zuid JEuropa.

Senegali 18 Vink, die roeft bruin is, met de

(^Senegala,) kruin en buik ros, de bek

zwart en rood geftreept.

Briss. Ornitb. III. p. 20S.

tab. 10. fig. et.

Woond in Senegal.

Nachtvinfe 19 Vink, die zwart is, meteeneros-

(Noaisj. fe keel en toomftreep ,
en

eene zwarte bek. Briss.

Ornitb. ïtL p. 118. tab. 7,

fig, 1.

Chineefche 20 Vink, die olyfgroenis, van on«

(Sinka.) der tegelrood, de ftaur-en

roei - pennen zwart , aan hun

begin geel. Briss. Ornitb.

III, p. 175. tab. 7. fig. 2.

Woond in China.

Witbuik 21 Vink, die zwart is, van onder

(Nivalis) fneeuwwit , de tweede^rei
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ftüurvederen , en de dekve-

deren wit. Briss. Ornitb. III.

p. 162. tab. 15. f. 1.

Woond in America,

GeeleVink 22 Vink, die groen is, meteengee*

(Butyracea.) Ie borft , buik en wenkbraau-

wen, de eerfte flagpennen

aan den buiten rand wit. Edw,

Birds. II. 84.

Woond in Madera.

Canaryvo- 23 Vink, met een wit geelagtig lig.

gel chaam, en bek, deftuur-en

(Qanaria?) roeipennen groenagtig, de

bek witagtig * Buff. Hift.

Nat. Ois. 202. 1. Serin*

Woond in de Canarifche Ei-

landen.

Geeltje 24 Vink, die geel is, meteen goud

(Flaveola.j geel voorhoofd , de vleugels

en (taart zwart, met geel ge-

randt.

Woond ......
Sysje 25 Vink, die de flagpennen in het

(Spinus.) midden geel heeft, de vier

eerfte ongevlakt, de ftuur-

IJie Deel Ilde Stuk. Dd veda-
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vederen aan hun begin geel

en aan de punt zwart*

Woond in Europa.

Kuifvink 26 Vink die bruin is, met een vuur-

(Flammea.) coleurige kuif.

Woond in Europa.

Geelbek 27 Vink, die bruin is, met een geel-

(Flaviro- agtige bek.

fins.) Woond in Europa.

Rietvink 28 Vink, die de voorfte flagpennen

(Cannabina.) en de Ituurpennen zwart

heeft, aan weerzyden wit

gerandt. Frisch^. II. tab.

9. fig. 1 , 2.

Woond in Europa.

Vlasvink, 29 Vink , met bruine flag en ftuurve-

(Linaria.) deren, met bleeke randen,

de vlak der vleugelen witag-

tig, [het ligchaam ros.]

Albin. Ois. III. p. 70. tab. 75.

Woond in Europa,

Kraagmufch 30 Vink, die graauw is, met witte

(Pttronia.) wenkbraauwen, eneengee*

le keel.

Woond in Europa.
Vink ,
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Vink van 31 Vink, mee een bruine rug, de buik

Angola en ftaart blaauw. £dw. Bir&u

(Angolenfis.) Hf. 131.

Woond in Angola en Bengale,

Bengali 32 Vink, die bleek blaauw is, mee

(Bengaluf.) een graauwe kop en rug, de

zyden van de kop purper.

Büff. Hifi. Nat.Qis. 115.1.

Woond in Bengale.

VanJamaica 33 Vink, die grys Is , met een blaauw

(Jamaica.') groene borft, zwarte vleu-

gels en Haart.

Woond in Jamaica.

Driekleuri- 34 Vink, die zwart is, de kop en ftuic

ge geel , de fchouders groen , de

(Tricolor.) buik gcdlagtig.

Woond in Suriname.

Maja 35 Vink, die purperagtigis,meteen

(Maja.) donkerer borftband. Briss.

Ornith. III. p, 214. tab. 7.

fig. 4-

Woond in Ooft en Weft -In-

dien.

Mufch 36 Vink, met bruine roeiden ftuur>

Dd 2 pen-
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(Domefiica.) pennen, een grys en zwart

ligchaam, een enkele witte

vlak op de vleugels. Buff.

Hifi. Nat. Ois. 6. i. [het

mannetje.] Moineau franc.

Woond in Europa.

Bergmofch 37 Vink, met bruine roei- en fluur-

(Montana.) pennen , een grys en zwart

ligchaam , met een dubbele

witte vlak op de vleugels.

Edw. Glean. II. 269.

Woond in Europa.

• Tweecoleu-38 Vink, met een zwarte kop en

rige borft, de rug, vleugels, en

(Bicolor.') ftaart donker groen. Catesb,

Carol. I. tab. 37.

Woond in America.

Krui-Vink 39 Vink, die olyfcoleurigis , vanon-

(Crispa.) der geel , de kop zwart , de

meefle vederen omgekruld.

Edw. Glean. II. 271.

Woond in Angola.

vanMozam-(A) Vink, die groen is, van onder

,
bique geel , de randen der roei-en

ftuwr-
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ftuurpennen geeL Buffon.

Hifi, Nat. Ois. 364.

Woond in Mofambique.

Donkere (B) Vink, die bruin is, met zwarte

ftuurvederen, de twee bui-

tenfte aan wederzyden wit,

de buik zwavel geel. Buff»

Hifi. Nat. Ois 151. 1.

Woond in Europa.

Wyngaard (C) Vink, die bruinis, met zwarte

Vink fluur en flagpennen , de borft

rood , de keel en buik geel.

Buff. Hifi. Nat. Ois. 151, st.

Woond in Vrankryk.

Scharlaken (D) Vink, die fcharlaken rood is, met

Mufch een zwarte buik, borft, zy-

den en vleugels, de dekve-

deren bruin , en de Ilagpen-

nen wit gerand. Buff. Hifi.

Nat. Ois. j6. 2. Cardinal du

Cap. de b. Esp.

Woond aan de Kaap.

Nicuwjork- (E) Vink, die groen is, het voor-

fche hoofd en de kruin zwart , het

agterhoofd, de keel en hals

Dd 3 geel,
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geel, de buik en fluit wit,

de vleugels en (taart zwart,

met fneeuw witte randen.

Buffon. Hifi. Nat, Ois. 292.

Tank de la Nouv. Jork.

Woond in Nieuw York.

Gemengelde (F) Vink, die brq'nis, met zwarte

vlakken , de randen der dek-

vederen en roei en flagpen-

pen wit. Buff. Hifi. Nat. Ois.

233. Proyer.

Woond in Europa.

Bruinrug (Cr) Vink, die lakrood is, de rug,

(taart en vleugels bruin, de

bek wit. Buff. Hifi. Nat,

Ois. 157. 1. Senegalu

Woond in Senegal.

BofchMufch(H) Vink, die bruin is, van onder

wit, de kop meteen bleek

roode en zwarte band boven

de oogen. Buff. Hifi. Nat,

Ois. 225.

Woond in Europa.

Eoodpoot (J) Vink, die geel is, de rug, en

Vleugels groenagtig, met

doa-
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donkere vlakken , de pooten

rood. Buff. Hifi. Nat. Ois.

321.. 1. Bruant.

Woond in Brafil.

Bourbon- (K) Vink, die rood is, de vleugels

fche en Haart bruin , met bleeke

randen. Buff. Hifi. Nat. Ois..

321. 2. Bruant.

Woond op het eiland Bour-

bon.

Kaapfche (L) Vink, die ros bruin is, met een

Vink zwarte kop , een witte ftreep

over de oogen, de buik wit,

de (tuurvederen van onder

blaauw, ButF Hifi, Nat. Ois.

386. 2. Bruant,

Woond aan de Kaap,

Mexicaan- (M) Vink, die bruin is, de kop en

fche keel geel 5 de buik bleek met

bleeke zwarte vlakken. Buff.

Hifi. Nat. Ois.$86. 1. Bruant.

Woond in Mexico.

Koodborftje(N) Vink, die bruin is, deborftrood,

de flag en ftuurpennen zwart.

D d 4 Hifi.
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Hifi. Nat. Ois. 485. 1 Linotte*,

Woond in Europa.

Koodkopje (O) Vink, die bruin is, het voor*

hoofd rood, de borft bleek

rood, de buik wit. Puffon.

Hifi. Nat. Ois. 485. 2. Ca-

baret.

Woond in Europa,

Geelborfl (P) Vink , die groen is , met de hals

van vooren, de keel en borft

geel, een geele band over de

vleugelen ; de buik wit. Buff.

Hifi. Nat. Ois. 435. 3.

Woond in Europa.

Staalkleurige(Q) Vink, die donker ftaalcoleurig

blaauw is, de bek en pooten

bleekrood. Buff. Hifi. Nat,

Ois. 291.

Woond in Brafil.

Pominieaan (R) Vink, die zwart en wit bont is,,

met een fcharlaaken roode

kop en keel. Buff. Hifi. Nat.

Ois. 55. 2. Cardinal Dmini-

quain.

Woond in St. Domingo.

Vin$ ,
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Gekapte (S) Vink, die van boven bruin, van

onder fcharlaaken rood is,

de fluit, bek en leggende

kuif carmyn rood, de twee

buitenfte fluurvederen zwart,

Buff. Hift. Nat. Ois, i8k ï.

Wüond in Cayenne.

Roodhuis (T) Vink, die bruin is, met een

zwarte kop en fluurvederen»

de hals en fluit rood,deborft

geel met eene zwarten band.

Buff. Hifi. Nat. Ois. 182. 2.

Woond in Carolina.

Gefchulpte (U) Vink, die groen is, de kop en

hals van agter graauw , van

vooren gloeyendrood, de

borfl met een geele band , de

buik en zyden zwartagtig

groen, met witte vlakken,

de fluurvederen rood. Buff.

Bijl. Nat. Ois, 203- 1.

Woond aan de Kuflen van

Africa.

Blaauwe (V) Vink , die geheel fchoon hernelfch

blaauw is, da roei en fluur-

Dd 5 pen-
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pennen donker, met ïigüer

randen. Büff. Hifi. Nat.

Ois. 203. 2.

Woond in Cayenne.

CXIII. VLIEGENVANGER, De bek byna dris-

(Muscicapa.) hoekig, aan we-

derzyden uitge-

randt, de punt

krom , de Knevel

hairtjes naar de

keel geftrekt.

De NeusgasteH

[langwerpig]

rondagtig.

Schoone 1 Vliegenvanger, met een zwarte

(Paradijï.} blaauwe gekuifde kop, een

wit ligchaam , de ftaarc wigs-

wyze , de twee middelfte

ftüurvederen zeer lang. Buff#

Hifi. Nat. Ois. 284. 2.

(a) Het ligchaam van boven

rood. fig. 2.

Woond aan de Kaap , en op

Ceylon.

Langftaart 2 Vliegenvanger, die gekuifd is,

van
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(Mutata.) van boven zvvartagtig groen,

van onder wit, de twee mid-

del fte ftuurvederen zeer lang,

wit, meteen zwarte fchaft,

de zylingfche zwart. Buff.

Hifi. Nat. Ois. 248. 2.

Woond in Madagalcar.

Vierkleurige(A) Vliegenvanger , met een don-

ker groene kuif , hetligchaara

rood, de drie eerfte flagpen-

nen zwart, de overige wit,

de middelde ftuurvederen

zeer lang. Buff. Hift. Nat.

Ois. 248. 1.

Woond in Madagafcar.

Van Marti- 3 Vliegenvanger , met een gekuifde

nique kop, van boven bruin , van

(Martinica.) onder alchgraauw, de bui-

tenfte randen der flagpennen

witagtig. Buff. Hifi. Nat.

Oh. 568. 1.

Woond in Martinique.

Tyran 4 Vliegenvanger, met een zeer lan*

(Tyannus.) ge [zwarte] gevorkte ftaart,

de buitenfte ftuurvederen

aan
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aan de binnen zyde wit , het

ligchaam zwart, van onder

wit, [de vleugels bruin, de

kruin groen.] Buff. Hifi.

Nat. Ois. 571. a,

Woond in Canada en Suri-

name.

Sarinaam- 5 Vliegenvanger 9 mot eenen geron-

fche den ftaart, die aan de punt

(Sarinama.) wit is, het ligchaam zwart,

van onder wit.

Woond in Suriname.

Gekroonde (B) Vliegenvanger , met een oranje

roode kuif, die plat is en op-

ftaat, de punten der vederen

blaauw, het ligchaam bruin

groen , de vleugels bruin , de

buik en fluit geel, de ftaart-

vederen oranje coleurig.

Buff. Hifi. Nat. Ois. 289.

Woond in Cayenne.

Gehairde 6 Vliegenvanger , met een blauwag-

(Crinita.*) tige gekuifde kop, en hals,

de buik geelagtig, de ftuur-

e.n
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en flagpennen ros. Cat. Ca*

rol. I. p. 52.

Woond in Noord America.

Bengaalfche/ Vliegenvanger, die eengryskuif-

^fT^/ia.) je heeft, van onder wie is,

deflaapen en fluit rood. Edw.

Birds. IV. 190.

Woond in Bengale*

8 Vliegenvanger , die rood is , de bek

geelagrig. Edw. Glean. I.

tah. 239. fig. 2.

Woond in Noord America.

Qj) Van onder wit, de pun-

ten der flagpennen Zwart.

Buff. Hift. Nat. Ois. 453. 1

.

Woond in Noord America.

Groenrug (C) Vliegenvanger , die groene kuif,

hals en rug heefc , de vleu-

gels, en ftaart caneelcoleu-

rig, de borft en keel graauw,

de buik gloeiend geel. Buff»

Hift. Nat. Ois. 569. 1.

Woond in Virginien.

Geelbuik (D) Vliegenvanger, die bruin is , de

kruin

Roodè

(Rubra.}
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kruin zwart en geel gevlakt^

een witte kop, band en keel,

de borit en buik geel. Buff.

Hifi. Nat. Ois. 569. 2.

Woond in Cayenne.

Zwartkop 9 Vliegenvanger , die zwart is , de

(Atricapilla.) vlak op het voorhoofd en de

vleugelen , de buik , borft en

zylingfche ftuurvederen van

buiten, wit. Buff. Hifi. Nat.

Ois. $66. 3,

Woond in Europa.

Roodfhart 10 Vliegenvanger, die zwart is, de

(Rutictiia.) borü, vlak der vleugelenen

ftuurpennen roodagtig geel

EuwARDS.Birds. II. 80. Buff.

Hifi. Nat. Ois. 566. 1. £.

Woond in America.

Groenagtige 1 ï Vliegenvanger , die bruinagtig

(Fïrens.) groen is, van onder geel,

de wenkbraauwen wit.

Woond in Carolina.

vanCayenne 12 Vliegenvanger, die bruin is, van

(Cayanenfis.) onder geel, de wenkbraau-

wen
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wen wit , de kruin oranje-

agtig. Buff. Hift. Nat. Ois.

212.

t Woond in Cayenne en Bra-

fil.

Gevlakte (E) Vliegenvanger, die bruin is 5

de ftaart gevlakt, de kruin

geel 5 het voorhoofd en de

keel wit, de buik en borft

geel met zwarte vlakken.

Buff. Hifi. Nat. Oh. 453. 2,

.
Woond in Cayenne,

van Canada 13 Vliegenvanger, die afcbgraauw

(Camdenfis.) is, van onder geel , met gee-

le toomftreepen , de kruin

zwart gevlakt, Eriss. Ornitb.

II. p. 406. tab. 39. fig. 4.

Oiyfgroene 14 Vliegenvanger, dieolyfcoleurig

{Olivacea,) is, van onder bleeker, de

wenkbraauwen wit, de 00-

gen rood. Edw. Gkan. II.

252.

Woond in Jamaica,

van Senegal 15 Vliegenvanger, die bont is 9 met

witte
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(Senegaïïen- witte wenkbraauwen, de bui*

fes.) tenfte ftuurvederen ter helf-

te wit. Briss. Ornith. II. p.

374. tab. 37.2.

(b) Dezelve met eene bruine

borfh idem ibid. p. 376,

tab. 37. 3,

Woond in Senegal.

Kaapfche 16 Vliegenvanger, die bruin is, van

(JCaftnfis.) onder wit, met een zwarte

bofft, de band op de vleu-

gels ros, de ftuurvederen

aan de punt wit. Brisson.

Ornith. II. p. 372. tab. 36.

3-BufF Hifi. Nat. Ois. 572 1.

Woond aan de Caap.

Gekl aagde 1 7 Vliegenvanger , die zwart is , van

(Tcrquata.) onder wie, de bord ros, de

binnenfte ftuurvederen aan

depuntwit. Buff. Hifi. Nat.

Ois. 572. 2.

Woond aan de Caap.

Zwarte (F) Vliegenvanger, die geheel zwart

is, de ftuit geel. Buffon.

Hifi. Nat. Ois. 572. 3.

Woond
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Woond op het Eiland Bour-

^ bon.

VanCarolina i 8. Vliegenvanger ,die bruin is , van

(Carolinen

Gevlakte

{PeteehiaJ)

onder afchgraauw, de kop

fcwart, de fluit van boven

rood. Cat. CaroL I. tab. 66*

Woond in Carolima.

1 9 Vliegenvanger , die bruin is , van

onder afchgraauw met ros

gevlakt, de keel en fluit van

boven ros. ^Briss. Qrnith*

II. p. 364.

Woond in Martinique.

10 Vliegenvanger, diebruinagtigiSj

vanonder witagtig, de hals

in de lengte gevlakt, de bo-

ven fluit rosagtig. Briss,

Ornitb. II. p. 357, tab. 35. f. 3*

Woond in Europa.

Bonte 21 Vliegenvanger, die bruin is, het

(Varkgataï) voorhoofd en ligchaarn van

onder , en de fluic , wit.

Woond in Indien.

Grifbla

(Grifola.j

Gerande (G) Vliegenvanger, die bruin is,

Ijle. Deels UdeStuL Ee de
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de randen der dekvederen

wit , de keel en hals graauw,

de buik geel , de drie mid-

delfte flagpennen , en de mid-

delfte' ftuurveêr rood. Buff.

Hifi. Nat. Ois. 571. i< Petit

Tyran.

Woond in Cayenne.

Purperkeel (H) Vliegenvanger, die zwart is>

met een purpere keel, Buff,

Hifi. Nat. Ois. 381.

Woond in Cayenne,

Bruine (1) Vl iegenvanger , die bruin is , van

onder bleeker. Buff. Hifi.

Nat. Ois. 568. 2.

Woond in Martinique,

Zwartkaak (K) Vliegenvanger, die de rug bleek

zwart heeft, de ftuurvederen

zwart, als ook de vleugels,

doch met een witte band , de

kruin caneel coleurig, met

een witte rand,de borft bruin,

de keel en buik wit, Buff.

Hifi. Nat. Ois. 567. 1.

Woond in Senegal.

Vlie-
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fïaayë (L) Vliegenvanger , die zwart is
9

met een witre band om de

kop , en öp de vleugelen, de

börften buik wit. BvfF.Bifi.

Nat. Ois. 567. s,

Woond in Senegal.

Slaauwrttg (M) Vliegenvanger, die van boven

blaauw is, de keel bruin met

een zwarte rand, de vleu-

gels zwart, met een witte

band , de ftuurvederen zwart;

doch de iwee buitenfte wit,

de buik wit. Buff. Hifi. Nat.

Ois 567. 3.

Woond in Senegal

Bruine (N) Vliegenvanger, die bruin is 5

van onder wit , met een wit*

te vlak op de vleugels. Buff*

'Hifi. Nat. Ois. 565, 2. 3,

Woond in Europa,

Blaauwbuik (O) Vliegenvanger, dieafchgraauw

is, de kop zwart, de buik

blaaüw.

Woond in Madagafcar.

Groenkeel (P) Vliegenvanger, die ros bruinis,

Ee 5 met
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meteenen zeer langen ftaartj,

de kuif 5 keel
,
krop en borft

groen, de buik afchgraauw,

Büff. Hifi. Nat. 573. 2.

. : Woond in Senegal.

Groenkuif (Q) Vliegenvanger , die ros bruin is,

met een groene kuif en keel,

de borft afchgraauw.

Buff. Hifi. Nat. 573. 2.

Woond op ' cEiland Bourbon

,

Oranjeborft (Pv) Vliegen vanger , die donker

bruin is, de borft oranje

bruin, de buik afchgraauw.

Buffon. Hifi. Nat. Ois. 574» 1.

Woond in Cayenne.

Oranjekuif (S) Vliegenvanger, die bruinis, met

een oranje kuif, en twee oker-

geele banden op de vleugelen,

Buff. Hifi. Nat. 0/5.574.3.

Woond in Cayenne.

Groene (T) Vliegenvanger, die groen is, met

Zwartkruin een zwarte kruin, bruine

borft en geele buik. Buff.

Hifi. Nat. Ois. 574. 2.

Woond in Cayenne.

KWIK-
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CXIV. KWIKSTAERT. De bek elsgewyze recht,

(Motacilla.) mot even groote kaak-

beenderen.

De Neusgaaten eirond. -

De tong gefcheurd en

uitgerand,

Nagtegaal 1 Kwikstaert , die rosagtig afch-

(Lufcinia.) graauwis, metafchgraauwe

kniebanden *

Woond in Europa.

Pangneft 2 Kwikstaert , van boven groenag-

(Caledris.*) tig bruin
,
van onder ros geel,

met een zwarte ftreep onder

en boven de oogen. Edw.

Birds. III. iei. fig. 2.

Woond in Jamaica.

Zanger 3 Kwikstaert, die van boven grys

(Modularis.) bruin is, de dekvederen der

vleugelen aan de punten wit,

de bord blaauwagtig afch-

graauw.

Woond in Europa,

BiesNagte- 4 Kwikstaert, die roodagtig bruin

Ee 3 is,
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gaal is , van onder bleekrood , de

(Schosnol®- kop gevlakt.

nus. Woond in Europa.

VeldNagte-5 Kwikstaert, die grys is, meteen

gaal groene afchgraauwe kop , de

(CampjlriSo) ftuurvederep alle van eene

coleur, de buik witag ig.

Edwards BiidslW. 1212. lig 2.

Woond in Jamaica.

Baftardnag- 6 Kwikstaert 9 die van boven bruin

tegaai is , van onder wigragtig
5 met

(JCurruca.) bruine ftuurvederen , d bui-

tenfle met een dun wit randje*

Woond in Europa.

(Hippolats.') 7 Kwikstaert , die groenagtïg afch-

graauw is, van onder geel-

ag ig, de ieeden bruin, de

wenkbraauwen witagtig.

Woond in Europa.

Biet Nagte-8 Kwikstaert, die afchgraauw is,

gaal van onder wit, met witte

fSalicma^ wenkbraauwen. Albin. Ois.

III. s6.

Woond in Europa.

Kwik:»
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Sylvia 9 Kwikstaert, die van boven afch-

(Sylvia.') graauw is, van onder wit,

de eerfte ftuurveer in de

lengte half wit, de tweede

wie aan de punt. Briss. Or-

nith. III. p. 376. tab. 21. f. u
Woondin Europa.

Vygeneeter 10 Kwikstaert, die wat bruin is,

(Ficedula.) van onder wit , de borft afch-

graauw gevlakt.

Woond in Europa.

Witte 1 ï Kwikstaert, met een zwarte borft?

(^Alba.) de twee zylingfche ftuurve-

deren ter helfte in de fchuinte

wit Albin. Ois. I. 49.

Woond in Europa.

Geele 1 £ Kwikstaert , [die groenagtig is]

(Flava ) de borft en buik geel , de twee

zylingfche ftuurvederen ter

helfte, in de fchuinte, wit.

Buff. Hifi. Nat. Ois. 28, 1.

Woond in Europa.

Gryze (A) Kwikstaert , die grys is , de keel

zwart, de borft en buik geel,

Ee 4 de
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de vleugels bruin, de buu

tenfteftuurvederen witEöwf

Glean. I. tab. 259. the grey

water wagtail.

Woond in America,

Bengaalfche 13 Kwikstaep,t> die groen is, van

Vygeneter onder geelagtig , de vleugels

(Tiphia.) zwart met witte banden.

Ed v. , Eirds. II. tab. 79.

Woond in Bengale»

Bruine 14 Kwikstaert, die roeftcoieurigis;

(Stapa zina.) de vleugels, ftaart en plaats

der oogen bruin , de buiten-

fte ftuurvederen ter zydeö

Wie Edw. Birds. I. tab. 31.

Woond in Italieq, Spanje.

Witgatje 15 Kwikstaert , met een graauwe

(Oenanthe.y rug , een wit voorhoofd , een

zwarte band om de oogen.

(b) K'wikftaert, die van on-

der bleek is, de ftuurve-

deren aan de binnenzyde

wit ; de rug gegolfd.

Briss. Ornith. III. p. 452.

tab. 21. fig. 2.

Woond in Europa.

Kwk-
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Noordfche j6 Kwikstaert, die zwartagtig is,

{Rubetra.) met witte wenkbraauwen,

en een witte vlak op de

vleugelen 5 de borft en keel

geelagtig Brisson. Ornith.

III. pag. 432. ub. 24. 1.

Woond in Europa.

Rosbuik 17 Kwikstaert 5 die grys is,vanon-

(Rubicola.) der rosagtig , de keel meteen

witte band , en zwarte toom-

ftreepen,

Woond in de heggen in Eu-

ropa.

Zwartkap 18 Kwikstaert, die bleekrood is, van

{Airica-pilla.) onder afchgraauw, met een

zwartagtige kruin.

Woond in Europa.

Penfylvani- 19. Kwikstaert, met een geelagtlge

fche kruin, en bloedroodezyden,

(Penfylvani- [de keel en e^rfte ftuurvede-

ca) ren van binnen wit.]Eüw\

Glean. II. 301.

Woond in Penfylvanien,

Goudvlerk 20 Kwïkstaert , die bruin is, van on-

QChryfopte- der wit, de kruinen vlak op

Ee 5 de
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rfc) de vleugelen geel, de keel

zwart. Edw. Glean. II. 299,

Woond in Penfylvanien.

Gekroonde 21 Kwikstaert, die zwart gevlakt

(Coronata.) is, de kruin, zyden en fluit

geel. Edw. Glean. II. 298.

Woond in Penfylvanien.

Van Senegal 2 2 Kwikstaert , die bruin is,deroei-

(Smegalen- pennen van binnen ros , de

fis.} ftuurvederen zwart , met wit*

te punten.

Woond in Senegal.

Gemengelde »3 Kwikstaert, die wit en zwart

(Varia.) bont is, met twee witte ban-

den op de vleugelen, de ftaert

gefpleeten. Brisson. Ornitk

III. p. 529. tab. 27. f. 5.

Woond in Jamaica, St. Do-

mingo.

Kaapfche 24 Kwikstaert , die bruin is , van on^

CCapenfiSs) der witagtig , met een bruine

borftband, witte wenkbrau-

wen, de zylingfche ftuurve-

deren fchuinfch wit. Buff.

Hifi. Nat. Ois. 28. 2.

Woond aan de Kaap.

Kwik-
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Geelkop h$ Kwikstaert, die grys is , van on-

(Ifterocepha- der witagtig, de kruin geel,

la.) de oogband zwart, en twee

geele banden op de vleugels ,

Briss. Ornüb. p. 517»

tab. 27. f. 2.

Woond in Canada,

vanSt. Do- 26 Kwikstaert, die afchgraauw ïs

,

mingo van onder wit , een geele vlak

(Qwiinica,) voor, een witte agter, en

een zwarte onder de oogen.

'Briss. Ornüb. Uk pag. 520,

tab. 27. f. 3.

Woond in Jamaica 5 St, Do-

mingo,

van Canada 27 Kwikstaert, die afchgraauwagtig

(Canadenjis.) is, van onder wit, de kruin

en band om den buik geel

,

de borlt bruin gevlakt. Briss.

Ornitb, p. 524. tab. 27. f. 1.

Woond in Canada.

vanMadaga- 28 Kwikstaert, die groenagtig is,

fcar van onder witagtig^de keel en

QMaderafpa* aers geel, de oogleden wit.

tam.') Woond in Madagafcar.

Kwik-
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29 KwiK5TAERT,dieolyfgroenis, van

onder wit, de kruin goud-

geel, de wenkbraauwen

zwart, de bord met zwart

gevlakt. Edw. Glean.l. 252.

Woond in Penfylvanien.

Gemazelde 30 Kwxkstaert, die olyfcoleurig is.

(Peiecbia.) van onder geel , met rood

geflipt , de kruin rood. Edw.

Glean. II. tab. 206. 2.

Woond in Noord America.

Wiiborft 31 Kwiïistaert, die afchgraauw bruin

(Dumeto- is, met een blaauwagtige

rum.) kop , de keel en borfl wit.

Woond in Europa.

Kanneelee- 32 Kwikstaart, die grys is, vanon-

ter der rood, de keel zwart, de

(Cinnam.0' vier eerfte roeipennen aan \
mea.) begin rood,

Woond in Ceylon.

Zwarte 33 Kyvikstaert, die zwart is , de fluit

(Caprsita!) en dekvederen der Haart en

der vleugelen wit. Büffon.

Hifi. Nat. Ois. 235. 1. Tm*

fuet.

Woon$
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Woond in bet Eiland Lucon*

Muürnagte- 34 Kwikstaert, met eeiie zwarte keel^

gaal

(Phcenicil

rus,)

de buik en Haart ros, de kop

en rug grys. Burrois. UiJL

Nat. Ois. 351. 1*

Q) Kwikjlaart met zwartag-

tige flagpennen , het mid-

delde paar zwart , van bui -

ten ros.

NB. Volgens de afbeelding van

Buffon is het wyfje van bo-

ven groenagtig bruin, van onder

zwavel geel, de fluurpennen ros.

Woond in Europa.

Roodftaart 35 Kwikstaert , met een graauwe rug

f Eritbacus ) en flagvederen , de buik en

Ituurvederen ros, de twee

buiten fte afchgraauw.

Woond in Europa.

Guira 36 Kwikstaert, die groen is, van

(Guira.*) onder geel, de koonen en

keel zware, mee een geele

rand. Edw. Gleapi. III. 352,

fig. 2.

Woond in Brazil.

Kwik-
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Blaauwborft37 Kwikstaert , met een roeftverwi*

(Suecica.) ge borft met een blaauwe

band , de ftuurvederen bruin,

aan hun begin roeftverwig,

Edw. Birds I. 28.

Woond in Eüropa.

Blaauwrug 38 EwiKSTAERT,die van boven blaaüw

(Sialis.) is, van onder geheel rood
j

de buik wit. Edw. Birds, I

24. Buff. 'Hifil Nat. Gis. 396.

Woond in de Bermudifché

Eilanden,

Fhilippyn- 39 Kwikstaert , die zwartagtig vio-

fche let is , met caflanje bruine

(Fiiiicata.) dekvederen der fharc, de

vlak der dekvederen op de

vleugelen wit. Brxss, Or-

nith. 111 p 444. t. 23. f. C
Woond in de Philippynfche

Eilanden.

vanCayenne4o Kwikstaert, die blaauw is, dé

(Cayana.*) halfter , fchoüders , vleuge-

len en ftaart zwart. Briss.

Ornith. III. p. 534. t. 28. f. U
Woond in Mexico.

Kwik*
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Surinaam- 41 Kwikstaert, die blaauw is, de

fche buik en fluit oranje. Edw.

(Velia.) Birds. L 22.

Woond in Suriname.

Van Canada 42 Kwikstaert, die van boven blaauw

(Canadenfis.) is, van onder wit, de keel,

vleugels en Haart zwart. Edw
Glean. I. 252. 1.

Woond in Canada.

Blaauwa 43 Kwikstaert,die van boven blaauw

(Cverulea.) is, vanonder wit, met een

zwarte ftaart en vleugels.

Edw. Glean. I. tab. 252, 1.

Woond in America.

Zingende 44 Kwikstaert , die zwartagtig is

,

(Sibikla.) van onder wit, de borllros,

een witte vlak op de vleugels.

Briss. Ornitb. Hl. pag, 439,

tab. 24. f. 4.

Woond in Madagafcar.

Roodborftje45 Kwikstaert, die grys is, met

(Rubecula.) een roeftcoleurige keel en

borft.

Woond in Europa.

Gegolfde 46 Kwikstaert, die grys is, de vleu-

gels
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(Troglody- gels uit zwart en afcbgraauvv

fk.) gegolfd. Albin. Ois. I. tab.

53- B.

Woond in Europa.

Groen-geele47 Kwikstaert, die afchgraauw groen

(Calendula.) is , met een gloeyend gee-

le (treepop de kruin, de buik

en vleugels van onder geel-

agtig, Edw. Glean. II. 254. 2,

Woond in Penfylvanien.,

Wintcrko- 48 Kwikstaert, die de tweede rey

ningje flagveeren aan den buiten

(Regalus.) rand geel heeft, en in het

midden wit; de kruin geel.

Catesb. Carol. III. tab. 3.

Woond in Europa [en Ame-

rica.]

Kleine 49 Kwikstaert, die afchgraauw groen

(Trocbilus.) is, de vleugels van onder en

aan de dekvederen geelag*

tig, de wenkbfaauwen geel

Woond in Europa, Afia, en

America.

(B) Kwikstaert, die van boven bruin
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de kruin en oogkringen geel,

de borft rood, de buik geel,

en een witte vlak op de vleu-

gelen. Buff. Hifi. Nat. Ois.

5% 3-

Woond

Drieeoleuri-(C) Kwikstaert, die van boven

ge zwart, van onder wit is , de

zyden en het begin der ftuur-

pennen geel, en vyf geele

vlakken op de vleugels.

Buff. Hifi. Nat, Ois. 391. 1.

Woond in Cayenne,

Bontkuif (D) Kwikstaert , die groen is , van

onder geel , de kuif uit wit

en bruin gemengeld. Buff»

Hifi. Nat. Ois. 39 1 . 1.

Woond in Cayenne.

CXV. MANAKIN. De bek korter dan de kop ?

(Pipra.^ aan zyn begin wat drie-

hoekig-, zeer geheel, wat

krom aan de punt.

Drie voor en een agter Vinger.

Ijle. Deel Uk Stuk. Ff Ma-
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Rotshaan i Manakin, met een [zamengedruk-

(Rupicoïa.*) te] regt opftaande oranje

kuif met een purpere rand,

het lichaam oranjegeel, de

dekvederen der flagpennen

geknot *. Edw. Glean. II.

tab. 264. fig, 2. Buff. Hifi.

Nat. Ois. 39. \tosm. Befcbf*

Woond in America.

Tye 2 Manakin, met een bloedroode

(Pareola.) kuif, een zwart ligchaam en

biaauwe rug. Edw. Glean. I.

tab. 261. 1.

Woond in Brafil en Cayen-

ne.

Gekuifde 5 Manakin, met eene geele kuif,

QCriJiata.) en purper ligchaam.

Woond in Brafil.

Geelkuif 4 Manakin, met een geele kuif , en

QRubeira.) een bleekrood lichaam; met

biaauwe roei- en ftuurvede-

. ren.

Woond in America,

Witkol 5 Manakin , met een witte kuif, een

(AïÜfronSé) bleek rood ligchaam , en een

zwarte
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zwarte rug. Edwards. Glean.

tab. 344.

Woond i . # ; i i

Roodkop 6 ManakIn* die zwart is, met geele

(Erythróce* kniebanden en kop. Buff»

pbala.) Hifi. Nat. Oh. 34. i.

(b) Roodkop Pall. Spicih

Zool.

Woond in BrafiL

Roode 7 MAnakïn, die zwart is, met een

{Aitteqla ) roode kop en borft , de ftuur-

vederen van vooren met een

witte vlak. Édw. Glean. II.

tab. 261.

(h) Zwart en oranje. Edw.

Birds. IL 83.

Woond in Zuid America,

Witkop 8 Manakin , die zwart is, met een

(Leucocepba- witte kop *. Büff. Hifi. Nat,

la.) Ois. 4r>

Woond in Suriname.

Witkruin 9 Manakin, die zwart is, met eene

(LeuGocilla,) witte kruin. Briss. Ornitb.

IV. p.' 446. tab. 35. fig. 2,

Ff 2 Woond
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Woond in Brafil, Surina-

me.

Witkeel 10 Manakin, die zwart is, rneteene

(Gutturalis.) witte keel. Buff. Hift. Nat.

Ois. 324, 1.

Wocind in America,

Fraaye 11 Manakin, die zwart is; met een

(Serena.) blaauwe fluit en oranje

buik *. Buff. Hifi. Nat. Ois.

32,4. 2.

Woond in Cayenne en Sti-

ri name.

Withals 12 Manakin , die zwart is, van on-

(Manacus.) der wit, de vlak op de.nek

en op de vleugels wit* Edw.

Glean 11. 260. BirFFON. Hifi.

Nat. Ois. 302. 1.

s Woond in America.

Kleine 13 Manakïn, die grys is, de kop wit

(Minuta, ) en zwart gedippeld *.

Woond in Indien.

Roede (A) Manakin, die zwart is, de kop,

bord en buik rood, de keel

en
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en fcii ouders geel. Buff.
Hifi Nat. Óïf. S4 . 3.

Woond In America.

Zwartkop (B; Manakin, die wit is, de kop,
rug, vleugels en ftaart zwart»
BüFF. MJt, Nat Oh, 303, 1

Woond in America,
"

Gekuifde (C) Manakin, die groen is, met ee-

ne afhangende bloedroode

kuif. Büffon. Hifi. Nat. Oh.
303-

Woond io America.

CXVI, MEES. De fe* zeer geheel, [klein elsge-

(Parus.) wyze] aan het begin met .bor-

fteJs gedekt;

De Tong geknot, en met bar-

ilels eindigende.

[De Nemgaaten
, door de vederen

van den grond der bek be-

dekt.]

Tweecoléii- 1 Mees, met een gekuifde kop, die

rige van vooren zwart is, een

Ff 3 afch-
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(Biclor.) afchgraauw ligchaam , van

onder rosagtig wit. Cat.

Carol. I. tab. 57.

Woond in Noord America.

Gekuifde 2 Mees, met een [zwart en wit] ge*

(Criflatus.) kuifde kop , een zwarte hals-

band , en witte buik [het

ligchaam groenagtig ]

Büff. Hijl. Nat Qis. 502. 2.

Woond in Europa.

Plakker 3 Mees, met een zwarte kop, witte

(Major.) flaapen en eene geele nek.

{

Albin. O/jf. I. p. 44. tab. 46.

Woond in Europa , des zo-

mers veel in Spanje.

Blaauwkuif (A) Mees , met een blaauwe kuif, wit-

te flaapen, zwarte keel, groen

ligchaam , klaauwe vleugels

,

en geele buik. Buff. Hijl,

Nat. Gis. 3. f. 2.

Woond in Europa,

Americaan* 4 Mees, die blaauwagtig is, met

fche geele flaapen , buik en rug ,

de
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{America- de zycien purperagtig. Cat.

mts.) I. tab, 64.

Woond in Noord Ameri-

ca.

Blaauwe 5 Mees, met blaauwagtige fluurvede

(Coeruleus^) ren , de eerfte aan de buiten

rand wit, het voorhoofd

wit, de kruin blaauw. Al-

bin. Ols. I. tab. 47.

Woond in Europa,

Zwartkop 6 Mees, mee cene zwarte kruin en

{Atrkapih keel, een afchgraauw lig-

lus.) chaam , dat van onder wit.

is. Briss. Ornith. III, pag.

553. tab. 29. f. 1.

Woond in Canada.

Koolmees 7 Mees, met een zwarte kop, en

{Ater.) afchgraauwe rug, het agter

hoofd en borft wit. Buffon.

Hifi. Nat. Ois. 3. 1.

Woond in Europa.

Riet Mees 8 Mees, met een zwarte kop, een

{Paluftris.) afchgraauwe rug, en witte

Ff 4 flaa^

/
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flaapen. Buffon. Hifi. Nat,

Ois. 3. 3. Nonette.

Woond in Europa.

NB. In de afbeeldingen van deze

plaat is eene feil, zynde N
T 3.

voor No. 1. gefield en No. 1.

voor No. 3,

Virgïniaan- 9 Mees, met een geele fluiten afch-

fche graauw ligchaam. Catesb.

(Pirginianus.) CaroL taf). 58.

Woond in Noord Ameri-

ca.

Vreemde 10 Mees, met een roode fluit, en

(Peregrinus.) eenafchgraauw ligchaam , dat

van onder wit is.

Woond in . . , . .

Staertmees 11 Mees, met een witte kruin, [een

(Caudatus^) zwarte band over de óögsn 3

en langs den hals , het lig-

haam okergeel,] de ftaart

langer dan het ligchaam 5 [de

drie ^erfte fluurvederen

wit.]
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wit.] Buff. Hifi. Nat. Oh.

502. 3.

Woond in Europa.

Baardman- 12, Mees, met eenegraauwe kruin , de

netje ftaarc langer dan het lig-

{Biarmicus.') chaam, de kop gebaard.

Edw. Birds. II. 55.

Woond in Europa.

NB. Dit is een Klaauwier.

Remiz 13 Mees, met een wat roeflcoleu-

(Pendulinus.) rige kop, een zwarte oog-

band , bruine vleugels en

ftaart, beide met roeftco-

leurige randen. Albin. Ois.

III. p. 53. tab. 59.

14 Mees , die zwart is, met een wit-

te bek , de vlak op de vleugels

en het begin der ftaarc geel.

Woond in Indien.

Witbek

(Ce/a.)

CXVIL ZWALUW. De hek zeer klein, krom,

(Hirundo ) elsgewyze, aan het be-

gin plat.

Ff 5 De
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De gaping grooter dan de

kop.

Boerezwa- i Zwaluw, met een witte vlak op

luw de ftuurvederen
, behalven

(Rujlica.) op de twee middelHe. Al~

bin. Ois. L p. 43. tab. 45.

Woond in Europa.

Capus 2 Zwaluw, met een witte vlak op

(Èüüleriidé) alle de ftuurvederen. Briss.

Ornith. II. pag. 510. tab. 46.

fig. 2.

Woond in Europa.

Stadszwa- 3 Zwaluw, met ongevlakte ftuurve-

luw deren, de rug zwartagtig

{Vrbica.") blaauw, van onder geheel

wit. Albin. Ois. II. tab

56. fig. A.

Woond in Europa.

Strand-Zwa-4 Zwaluw, die afchgraauw is, met

luw eene witte keel en buik.

(Ripariaï) Buff. Hifi. Nat. Ois. 543. 2.

Woond in Europa.

Langvleugels Zwaluw , die zwartagtig is, met

eene
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(Apus.) eene witte keel, alle vier de

vingers naar vooren. Buff»

Hift. Nat. Gis, 542. i. Mar-

tinet.

Woond in Europa.

Purpere 6 Zwaluw, die geheel violet is , met

(Purpurea,) een gefpleeten Haart. Cat,

CaroLl. L tab. 51.

Woond in Noord America.

Blaauwevanr Zwaluw, die zwartagtig blaauw is

,

Canada de bek en het onderlyf afch-

(Subis.), graauw wie Edw, Birds.lllp

120. Buff. Hift. Nat. Qisa

545- 2.

Woond aan Hudfons Baay*

Van Senegal 8 Zwaluw, die glanzig zwart is,

(Senegalen- van onder ros. Buffon. Hift.

fis.) Nat, Ois. 310.

Woond in Senegal.

Tapera» 9 Zwaluw, met gelyke fluurvederen,

(Tapera.) een zwartagtig ligehaam

,

onder wit. Briss. Ornitb.

II. p. 502. tab, 45 f. 3.

Woond in America,

ZWA-
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Puntilaart 10 Zwaluw, met gelyke ftuurvede-

(Pplasgia.) ren, met naakte elsgewyze

punten
,
[her ligchaam zwart-

agtig van onder ros. Buff.

Bift. Nat Gis. 514. 1.

Woond in Martmica,

Bruine 1 1 Zwaluw, die bruin is, met een

(Meitak) witte keel en buik. Edw.
Birds. I. 27.

Woond te Cadix.

Zee Zwaluw 12 Zwaluw, met halv naakte dyen.

(Praticolfl.) B r i s s. Ornith. V. pag. 141.

tab. 12. fig. 1.

Woond in het Zuidlyke van

Europa aan de Stranden.

Americaan- (A) Zwaluw, die van boven blaauw

fche is, van onder vuij wit, de

kop, keel en borfl bruin.

Buff. Hifi. Nat. Ois. 545. 1.

Woond in America.

Bhauwn g (B) Zwaluw, die de kop en halve

rug blaauw heeft, de vleu-

gels en Haart zwart, van

onder wit, de vingers alle

vier
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vier naar vooren. Buffon.

Hijl. Nat. Ois. 542.-2.Afar-

tinet.

Woond

Roskeel (C) Zwaluw, die blaauw is, met

een roflekeel, bruine borft,

en witte buik *. Buffon.

Hift. Nat. Ois. 543. 1.

Woond in Europa.

Donkere (D) Zwaluw, die roodagrig zware

is, van onder ligter, met

zwarte langwerpige vlak-

ken, Büff. Hifi. Nat. Ois.

544-

Woond op hec Eiland Bour-

bon,

Gevlakte (E) Zwaluw, die zwart is, van on-

der wit, met zwarte vlak-

ken, Buff- Hifi, Nat. Ois,

546. 1.

Woond in Cayenne.

Bonte (F) Zwaluw, die blaauw is, met

witte dekvederen , en zwar-

te roeipennen van onder

wit.
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wit. Buffon. Hifi. Nat. Qïh

546. 2.

Woond o . . o . .

CSVUL GEITENMELKER. Defeimaatigkrom,

,

(Cap&imulgus.) zeer klein, elsge-

wyze,en aanzyo

begin plat.

De Knevelbahen op

eene rei , als oog

hairen.

De gaping zeer

wyd.

De Tong puntig en

zeer geheel.

Ëuropifehe Geitenmelker, die bruin is, met

(Eurapaeus.) ros wit en zwart gevlakt,

een witte vlak op de ftuur-

vederen ; de kop zwartag-

tig. Buffon. Hifi. Nat. Ou,

*93-

Woond in Europa en Ame-

rica.

Americaan- 2 Geitenmelker, die ligt geel is,

met
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met rofle, roode, en brui-

ne vlakken, de oogkringen

geel, de ftaart mee zwavel
coleure banden

, van onder
wit. Buffon. Hifi. Nat. Ois.

Woond in America.

Einde van hei I. DeeVs, Ilde Stuk.

M
fche

(America-

nus.)

DRUK-



DRUKFOUTEN aldus te verbeteren.

bladz.

99 reg- 1 7 voor haar vederen tofhiurvederen wier
middelfte

100 4agter geflipt zyn ; /. de borft ros.

— ioroefte L roeft.— laatfte van binnen /. aan de binnen kant
10 1 5 agter was te voegen gepluimde.

102 — 9 * buik /.de rug blaauvvachtig zwart,— 22 voeg by
9
Woond in Europa Africa.

104 9 13 1 15— „23 Tinunculus L Tinnunculus.

109 «— 8 onder kleine te voegen, minutus
— — 13 met een ros lichaam/, met hoorens
ioo — 3 onder Americaanfche voeg AJio

116 ~— 21 ouder langftaart /. Macrourus

117 — laatfte 5 /. 9,

120 — laatfte Senegal /. Madagafcar.

122 — puper L purper

126 groenen /. roey en

132 —* 9 roeftwervige /. roeftvefwige

132 —12 ftaart /. ftraat.

134 — 4 lees kortftaartige Papegaay die groen

is.

139 — 18 lees kortftaartige Papegaay die geel is,

146 2 onder goudvlek /. Cryfoptems

148 15 onder Toucan /. Ramp haftos,

154 -— 8 oscon L icon.

156 —~ 14 rood /. rond

159 12 13 /. 14

ibid. * 17 14 /. 15

k5o —— 3 15 /. 16

161 20 14 /. 17
ibid. 21 pyrocorax /. pyrrbocorax

162 —— 13 lees de bek mesvormig
1 66 14 ftaart /. ft uit.

bladz.
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bladz.

rjiv eg
( 13 eene vlak /. wittevlak

173— 15 Huur/, roeypennen

171 17 te plaatzen Woond in Carolina

181 — 3 met drie vingeren, /. de pooten met
drie vingeren

189 —— 21 voor dezelve in te voegen: Woond in

Perfien in

Egypten.
o IO 7 gevleesde L gevliesde.

ibid. 18 naregel 18 te voegen Woond Europa
en Noord Ame-
rica.

211 ——13 Sadonml. Tadoran

033 —— ageer de Noordfche gans, by te voe-

gen, Roodpoot, Eend dat afehgraauw

is, met een wit voorhoofd,

Woond in Europa, noord America.

ï20 ~- 9 voor groene fLuurpennen , /.de twee-

de royvede—
ren groen.

225 —« 22 voor ftuurvederen te roeivederen,

232 —— 23 fou, de BoJJanl. fou de Bajfan*

138 — 3 lichaam onder /. van onder

247 18 opgeweptZ. opgewipt,

250 —- ^ gepeteld /. gelepeld,

251 — 16 Zool p, fafc L Zool fafc, n„

261 —— 21 letter B /. letter A
265 — 4 Laeponiea L Lapponica*

293 -~ 24 Adansan /. Adanson.

304 i2gerandde /. gerond de.

314 —— i o Malocnaiche /. Maloinfche

320 — 4 gepalmde /. gepluimde

340 — 2sCorolina /. Carolina.

348 25 273 1 /, 2

356 " 25 BllUNNETHE /. BrUNNICHE
Ijle Deel Ilde StuL Gg
















